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Milí bratři a sestry,  
 
když jsem začal přemýšlet o úvodníku pro tento Rožeň, vybavila se mi jedna 
píseň Jiřího Černého, která myslím docela dobře vystihuje podstatu Adve n-
tu. Její slova jsou: 
 
Zpívej, brzy už přijde Pán,  
zpívej, brzy už přijde Král.  
Září na nebi znamení, přichází vykoupení,  
modli se a miluj, modli se a služ,  
do konce vytrvej. 
 
Advent je období, ve kterém zpíváme především roráty, písně, ve kterých 
se zpívá o očekávání Pána, Spasitele. Je to období, ve kterém také hraje d ů-
ležitou roli symbolika světla. Čím více se blíží den narození Pána, tím je více 
světla. Budeme to také letos prožívat s dětmi v našem společném adven t-
ním snažení. Přál bych nám všem společně, abychom slova písně dokázali v 
letošním adventu naplňovat, abychom dokázali dát čas modlitbě, vzáje m-
nému porozumění a službě druhému, a tak se dobře připravili na příchod 
Pána.  

Jaký je náš Pán, který brzy přijde, vystihuje hezky Raniero Cantalamessa:  
“Pán – tohoto titulu se bojí démoni; je Pánem pro nás, ne nad námi. Máme 
mít podíl na jeho panování, tzn. podíl vítězství nad smrtí. Není tedy jen př í-
tel a bratr, je Pán. Silnější než smrt. Ježíš je jediný, kdo může někoho spasit 
– to je smysl vyznání, že Ježíš je Pán. Nepodléháme jen pozemským moc-
nostem. Ani nebojujeme jen proti pozemským mocnostem. Ježíš Kristus je 
silnější než všechny mocnosti. Proto je nejlepší zbraní vyznat, že Ježíš Kri s-
tus je Pán, král ...”  

Kéž tento Pán přijde do života každého z nás. Přeji požehnaný Advent.  
 

Váš otec Jan 
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Život ve farnosti  

6. 12. Svátek sv. Mikuláše 

Mše svatá v 18 hodin. 
Mikulášská nadílka pro děti bude 
ve středu 4. 12. po dětské mši sv. 

9. 12. Slavnost Panny Marie, počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

Mše svatá v 18 hodin  

20. 12. Mše svatá s Betlémským světlem 

Mše svatá v 18 hodin 

24. 12. Štědrý den, vigilie Narození Páně 

Mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 
hodin 
Půlnoční mše svatá ve 23 hodin 

* * * 
Mše svatá za nemocné 
- 9. prosince 

Mše svatá za zemřelé 
- 28. prosince 

Mše svatá na úmysly dárců 
- 14. prosince 

* * * 

Snídaně na faře 
- ve čtvrtek 5. 12. po mši svaté. 

Adorace se zpěvy z Taizé 
- v sobotu 21. 12., začátek ve 20.00.  

Společenství seniorů 
- ve čtvrtek 19. 12. po mši svaté na faře. 

Večer chval 
- v sobotu 7. 12. od 20 hodin. 

* * * 
 

Roráty a snídaně pro děti 

V naší farnosti budou roráty vždy v úterý, ve 
čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty 
budou v pondělí 23. 12. v 6.30 ráno. 

V Adventu zveme všechny děti na rorátní mše 
svaté vždy v 6:30, zvlášť v sobotu, kdy po 
skončení mše sv. bude na faře pro děti připra-
vena snídaně. Po snídani bude probíhat 
zkouška dětské scholičky na Vánoce. 

* * * 
Adventní koncerty v našem kostele 

1. 12. v 16.30   – žáci ZUŠ Universum 
 

10. 12. v 18.00 –  účinkuje violoncellové kvar-
teto Solitutticelli, pořádá 
ÚMČ Řečkovice-M.Hora 

* * * 
Adventní duchovní obnova 

Duchovní obnova pod vedením Václava Čápa 
proběhne v pátek 6.12. po mši sv. a v sobotu 
7.12. od 9 hodin. 

* * * 

Předvánoční svátost smíření 

14. 12. od 14 do 17 hod - zpověď v Kr. Poli. 
16. 12. od 17.00 – v našem kostele 
18. 12. od 17.00 - zpověď pro děti. 
19. 12. od 16.00 do 19.30 - více zpovědníků 

v našem kostele. 
20. 12. od 17.00 – v našem kostele 

* * * 

Betlémské světlo 

Do naší farnosti bude světlo přineseno při mši 
v pátek 20. 12. v 18 hod. 

Pro Betlémské světlo si můžete přijít na Štědrý 
den od 10 do 11 hodin do kostela a na obvyklá 
místa v naší farnosti a po celý den také k hlav-
nímu kříži na řečkovickém hřbitově. 

* * * 

Žehnání Vánočního stromu a obyvatelům 
Ořešína proběhne v neděli 22. 12. od 17:00. 

* * * 

Sbírka na pomoc potřebným 

Na 2. neděli adventní, tedy 8. 12., uspořádáme 
v naší farnosti sbírku na pomoc rodinám 
v tíživé ekonomické situaci. Je možné pomoci 
jak finančně, tak i materiálně.  
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Přinést můžete trvanlivé potraviny, hygienické 
potřeby, prášky na praní a čistící prostředky. 
Pokud byste někdo chtěl darovat něco dalšího, 
můžete se domluvit s paní Pilerovou na tele-
fonu - 606 403 850. 
 

Sbírka proběhne ve farní herně od 8 do 
11:30. 

Věci budou doručeny konkrétním rodinám 
prostřednictvím neziskové organizace BAKHI-
TA. Děkujeme! 

* * * 

Vánoce v našem kostele 

24. 12. Vigilie Narození Páně, Štědrý den 

dětská mše sv. v 16.00 hod. 
půlnoční mše sv. ve 23.00 hod. 

25. 12. Slavnost Narození Páně 
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 

26. 12. Svátek sv. Štěpána 
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. , 
žehnání vína 

30. 12. Svátek Svaté rodiny 
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. , 
obnova manželských slibů 

31. 12. Sv. Silvestra I. 
děkovná mše sv. v 17 hodin 
od 23.30 adorace 
 

* * * 
Prohlídka betlémů v kostele bude tradičně 25. 
a 26. prosince, vždy od 15 do 17 hodin, v další 
dny vždy půl hodiny přede mší svatou. 

* * * 

Živý betlém a zahájení tříkrálové sbírky bude 
1. ledna v 17 hodin u kostela. 

* * * 

20. farní ples se bude konat 18. ledna 2019 
v řečkovické sokolovně. 

* * * 

Festival FULL OF LIFE s o. Vojtěchem Kodetem  
23. května 2020 - zapište si do diářů! 

 

Pozvánka na vánoční koncert 

Přestože jsme teprve na začátku adventní do-
by, dovolím si již nyní upozornit na vánoční 
koncert, který připravujeme na neděli 12. led-
na 2020 v 16 hod. v našem kostele. Tentokrát 
neuslyšíme Sbor věčně mladých, který v září 
pozastavil svoji činnost, ale představí se nám 
zcela jiný žánr. Díky ochotě našich farníků paní 
Hany Cvrkalové a pana Jiřího Helána, který je 
známý svým působením v dechových kapelách 
Moravanka a Moravěnka, zazní vánoční koledy 
a lidové písně v doprovodu Cimbálové muziky 
Petra Mikulky a dalších instrumentalistů. Vě-
řím, že se pro vás podaří připravit krásný záži-
tek spojený s beneficí na dobročinný účel a sr-
dečně vás na tuto akci v předstihu zvu. Po-
drobnosti budou upřesněny ve vánočním Rož-
ni. 

Aleš Tomášek 
 

Oblíbený kurz Manželské večery 

opět od ledna  

 
Milí přátelé, zveme vás na další běh kurzu MV, 
tentokrát od 9. ledna 2020, vždy od 18:30 ho-
din v restauraci Svatovavřinecký dvůr. Více se 
brzy dozvíte na letáčcích v kostele.  

A co na kurz řekly páry z minulých ročníků? 

"Kurz byl obohacující, skvělý ve všem, poučný, 
inspirativní." 
 

"Naučili jsme se druhého vidět jinak, mluvili 
jsme o tématech, která jsme předtím neřešili, 
zažili opět rande s partnerem." 
 

"…prostě paráda, vtipné, ale zároveň potřeb-
né..." 
 
Těšíme se na vás, za organizační tým kurzů 
MV. 

Jana a David Kasanovi 
 

Úklid společných prostor na faře 

Myslím, že máme veliké štěstí na docela živou 
farnost, za což jsme jistě všichni velice rádi. 
Děje se tu mnoho aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Scházíme se v kostele k bohosluž-
bám a na faře k dalším neliturgickým aktivi-
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tám. S těmito aktivitami však souvisí i úklid 
těchto prostor.  
Jsem moc rád, že se schází několik skupin k 
úklidu kostela a poctivě každý týden kostel 
krásně uklidí, aby byl připraven k bohosluž-
bám. Chtěl bych všem, kteří se na tom podílí 
moc poděkovat. Chtěl bych také moc poděko-
vat paní Žítkové a paní Jandové a její dceři, že 
se mnoho let staraly o úklid prostor fary, které 
slouží všem. Nastala však nyní situace, kdy již 
paní Jandová s dcerou tuto dobrovolnickou 
práci ze zdravotních důvodů nemůžou vyko-
návat. Prozatímně se úklid společných farních 
prostor řeší tak, že po náboženství v úterý vy-
tírají a vysávají katechetky, a když je v neděli 
kavárna, tak vytřou ti, kdo obsluhovali kavár-
nu. Nyní bych však chtěl poprosit, jestli by si 
někdo nebyl ochoten vzít úklid těchto prostor 
na starosti. Může to být jednotlivec nebo i 
skupinka dobrovolníků, kteří alespoň dvakrát 
za týden uklidí, případně alespoň zkontrolují, 
zda je úklid potřeba. Zároveň bych chtěl po-
prosit i všechny uživatele společných farních 
prostor i o úklid po svých aktivitách. Předem 
děkuji za ochotu a věnovaný čas. Vážím si kaž-
dého, kdo je ochoten věnovat síly do společ-
ného budování farního společenství a úklid 
sem patří také. 

o. Jan 
 

Kurz Alfa 

Jistě tento kurz již všichni dobře znáte. Je to 
deset večerů, při kterých si dáme společnou 
večeři, vyslechneme zajímavou přednášku a 
poté debatujeme ve skupince. Kurz je určen 
pro ty, kteří hledají smysl života a chtějí se ně-
co dozvědět o Ježíši a křesťanství. Chtěl bych 
vás všechny poprosit o to, abyste pozvali své 
sousedy či známé a třeba se i nebáli přijít s 
nimi. Začínáme 27. února. Letáčky a pozvánky 
budou k dispozici v kostele. 

o. Jan 
 

Mpanga 

Chtěl bych poděkovat Vám všem, štědrým 
dárcům, kteří jste věnovali jakýkoli příspěvek 
na podporu projektu výstavby školy v Mpanze. 
Díky těmto darům (páteční sbírky a další indi-

viduální dary) jsme mohli otci Norbertovi po-
slat v listopadu 63 058,- Kč. Za tyto peníze bu-
de střecha nad dalšími dvěma učebnami školy. 
Další možností, jak bychom mohli pomáhat k 
podpoře studentů je adopce jednotlivých stu-
dentů. Jednu studentku již jeden sponzor z na-
ší farnosti podporuje. Kdybyste o takovouto 
podporu měli někdo zájem, poskytnu bližší in-
formace. 

o. Jan 
 

Z pastorační rady farnosti 

Někdy se může zdát, že všechno je špatně. Že 
politika je prohnilá, demokracie nemocná, pří-
roda zničená, společnost dekadentní a poma-
lu, ale jistě spějící k záhubě. Že všechno, co by-
lo dobré, už tady bylo, a lepší už to nebude. Je 
snadné propadnout pocitům zmaru, smutku a 
pochybnostem o smyslu všeho. Adventní doba 
v sobě ale nese poselství o naději, že to dítě, 
které se narodí v Betlémě, všechno mění. Že 
existuje světlo, které svítí ve tmě a tma ho ne-
pohltí. Že můj život je v dobrých rukou. Že zlo 
to má předem prohrané. Jménem pastorační 
rady farnosti vám všem přeji, abyste si tenhle 
pohled naděje na sebe, na svůj život i na 
všechno ostatní (nejen) v době adventní do-
přáli. 

Dále zde mám ještě dvě technické záležitosti: 

1. Na adrese bit.ly/prf-reckovice budeme pu-
blikovat zápisy z jednání pastorační rady far-
nosti. 
2. Rozhodli jsme se, že prostor pod věží bu-
deme denně odemykat po maximální možnou 
dobu. Pokud se tedy budete chtít v kostele za-
stavit během dne na chvíli ztišení nebo mod-
litbu i v době adventní, máte možnost. 

Pavel Rejman 
 

Farní charita 

Milí přátelé. 
Nedávno přišla výroční zpráva o našem spon-
zorovaném dítěti Puneethovi. Dokončil další 
školní rok – druhý ročník Gort College 
Belthangady. Během posledního roku se u něj 
ani v jeho rodině nic nezměnilo. Má dobré 
známky, baví jej kriket a četba.  Chlapce pod-
porujeme již od ledna 2014 – bude to tedy již 
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šest roků. Do konce studia mu nyní zbývají tři 
roky. Bylo by pěkné, kdybychom v jeho pod-
poře vytrvali. 
Bohužel v tomto roce poprvé máme finanční 
problémy. Od ledna jsme při sbírkách o po-
sledních nedělích v měsíci vybrali pouze cca 
2 000,- Kč, z dřívějška nám zbývá 500,- Kč. V 
polovině ledna bude potřeba zaplatit roční 
školné (4 900,- Kč) a čeká nás už jenom sbírka 
24. 11.  Během adventu bude již tradičně pro-
bíhat dlouhodobá sbírka na podporu likvidace 
lepry (LL). Proto Vás - kdo můžete a chcete - 
prosím o mimořádný příspěvek. Vložte jej pro-
sím kdykoliv v označené obálce (adopce) do 
pokladničky farní charity. Jménem Puneetha  
moc děkuji za podporu. 

Za FCH M.Bursová 
 

Poděkování 
Srdečně děkuji ochotnickému spolku Tyjátr z 
Křižanova za zdařilé provedení představení hry 
Járy Cimrmana "Dobytí severního pólu", které 
přispělo k radostné pohodě svátečního dne 
17. listopadu. Zároveň bych pro příště připo-
menula rodičům menších dětí, aby si je pohlí-
dali a nenechali bez dozoru. Jejich doslova řá-
dění, zvlášť po přestávce, rušilo pozornost a 
soustředění diváků, a nebylo ani důstojné pro 
herce, kteří předvedli skvělé výkony. 

Marie Wallingerová 
 

Pravý smysl pomoci bližnímu 

V minulém měsíci jsme oslavili třicet let od 
svatořečení sv. Anežky České. Ještě si dovolí-
me k tomuto významnému a krásnému výročí 
přispět několika slovy. Pro nás všechny je to 
jistě připomínka hluboké pokory a příležitost k 
zamyšlení nad tím, jak přistupujeme k našim 
bližním. Právě sv. Anežka se, kromě své staros-
ti o český národ, stala svatou patronkou péče 
o chudé, potřebné, staré a sociálně vyloučené 
lidi. Snažila se jim předávat nejen víru a mod-
litbu, ale také k nim přicházela s dobrou vůlí a 
pomocnou rukou.  

Zkusme se proto i my zamyslet a položit si 
zdánlivě jednoduché otázky: Jak mohu pomá-
hat lidem ve svém okolí a kým pro ně jsem? 

Každá taková myšlenka nás může přivést k 
tomu, že v sobě najdeme radost a chuť být tu 
pro ostatní – i malý smysl pro každodenní dob-
ročinnost.   

Něco malého, co udělá bližnímu velkou službu 
a radost, můžeme opravdu vykonat každý den. 
I když to sami ani jako velký skutek vidět ne-
musíme. Starší paní z našeho domu pomůže-
me s nákupní taškou, zaskočíme na šálek kávy 
k sousedce, která žije sama, nabídneme ma-
mince od vedle hlídání na pár hodin, aby si 
mohla zajít k lékaři, svezeme v neděli sousedy 
na mši svatou, nabídneme oblečení či spor-
tovní potřeby, které již pro své děti nepotře-
bujeme… Bývají to malé věci, skoro by se chtě-
lo říci samozřejmosti, které děláme pro naši 
rodinu a přátele bez jediného zaváhání. Jen 
nás nenapadne, že tuto pomoc potřebují i lidé, 
kteří rodinu ztratili a přátele nemají.  

Máte zájem pomáhat lidem ve vašem okolí, 
můžete nabídnout nějaký čas osamělým a sla-
bším lidem? Chybí vám rodina, potřebujete 
nějakou pomoc? Napište nám krátký popis to-
ho, co potřebujete nebo jakou pomoc můžete 
nabídnout. Nezapomeňte prosím uvést na se-
be kontakt. Na základě těchto kontaktů se po-
kusíme potom propojit všechny, kdo pomoc 
potřebují, s těmi, kdo ji nabízí. V mnoha přípa-
dech lze zajistit i profesionální pomoc v rámci 
charitních sociálních a zdravotních služeb, kte-
ré vám můžeme také pomoci zprostředkovat.  

Své sdělení nám můžete poslat buď na emai-
lovou adresu: pomocbliznimu@gmail.com ne-
bo na lísteček do krabičky s názvem Pomoc 
bližnímu, která bude umístěna v kostele. Jed-
nou týdně se budeme vašim nabídkám a přá-
ním věnovat. 

Irena Prokšová a Katarína Durkáčová, řečkovic-
ké farnice a pracovnice Diecézní charity Brno 
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Farní společenství seniorů - 2020 
 

Svaté a blahořečené osoby 

23. 1. sv. RITA z Cascie 
MOTTO: Během svého života dokázala 
zdolávat všechny překážky v duchu pokory a 
lásky. Je patronkou beznadějných situací.. 

20. 2. bl. MARIE RESTITUTA Kafková 
MOTTO: Stejně jako byla vstřícná a laskavá, 
dokázala být neoblomná a přísná. 

19. 3. sv. JOSEFÍNA Bakhita 
MOTTO: Křest pro ni znamenal druhé vyvedení 
z otroctví. 

23. 4. bl. TITUS Zeman 
MOTTO: Jeho rozhodnutí pro kněžství a 
salesiánství bylo v 50. letech draze zaplaceno. 

21. 5. sv. JAN Kapistránský 
MOTTO: Stal se věhlasným kazatelem po celé 
střední Evropě. 

18. 6. bl. ENGELMAR HUBERT Unzeitig 
MOTTO: Žil příkladným životem, ve svých 
kázáních opakovaně napadal nacismus a jeho 
pronásledování Židů a katolické církve. 

17. 9. bl. KAREL I. Habsburský 
MOTTO: Veškeré jeho úsilí bylo vždy a ve všech 
věcech poznávat Boží vůli a správně ji 
následovat. 

22. 10. bl. CHIARA „LUCE“ Badano 
MOTTO: Žít a odejít na věčnost v Ježíšově 
lásce. Neobyčejný příběh obyčejné dívky... 

19. 11. sv. HEDVIKA Slezská 
MOTTO: Stvořitel může naložit s tvorem jak se 
mu líbí a jakkoli s námi naloží, máme mu za to 
děkovat. Neprospělo by chtít se protivit Boží 
vůli. 

17. 12. bl. RICHARD Henks 
MOTTO: Jeden ze svědků Boží milosrdné lásky, 
který působil na území ostravsko-opavské 
diecéze. Svou sílu čerpal z hluboké mariánské 
úcty a z Eucharistie. 
 

„Kéž tě hledám touhou a toužím hledáním, kéž 
naleznu láskou a miluji nalézáním.“ 

sv. Anselm z Canterburry 
 

Na setkání se těší a srdečně zve 

Jana Suchánková 

Nesnesitelná lehkost   

evangelizace  
Šel jsem z nádraží domů přes město. Byl pátek 
večer, noční život začínal pulzovat a mládež se 
stahovala k hospodám a barům jako můry ke 
světlu. Na chodníku seděla skupinka kluků s vi-
záží, na kterou slušní občané často shlíží z výš-
ky jako ten farizeus na celníka, jeden hrál na 
kytaru a zpíval jako Kurt Cobain v nejlepších 
časech Nirvany. U každého stál půllitr piva a 
před nimi poloprázdná láhev Jacka Danielse. 

Normálně bych je asi minul a šel si svou ces-
tou, ale když jsem procházel kolem nich, za-
chytil jsem kousek textu: What a powerful 
name it is, the name of Jesus Christ, my king 
(Jaké je to mocné jméno, jméno Ježíše Krista, 
mého krále). To mě v kontrastu k té jejich vi-
záži zaujalo natolik, že jsem to na místě otočil 
o devadesát stupňů, rozvalil se opodál a po-
slouchal. Hráli jednu křesťanskou hitovku za 
druhou. V jedné pauze mezi nějakou holčinou 
a zpěvákem proběhl tenhle rozhovor: 

Co to hrajete? / Chvály. / A co jako chválíš? / 
No, spíš koho, než co. Ježíše. / A to jako proč? 
/ Protože mě spasil... A tebe taky... 

To byla pecka. I když je závist ošklivá věc, v tu 
chvíli jsem tomu klukovi záviděl. Tu lehkost a 
samozřejmost, s jakou plní úkol, který nese na 
bedrech každý křesťan: Jděte do celého světa 
a kažte evangelium všemu stvoření. A čekal 
jsem, co se stane. Tipoval jsem, že se holčina 
otočí a půjde pryč. Ale ta jen něco zamumlala, 
pohodlně se usadila a poslouchala dál. Možná 
jsem viděl obrácení v přímém přenosu. Možná 
ten zárodek víry vyroste a vydá plody. Možná 
ho zase zadusí trny všedního života. Nebo ho 
někdo umlátí katechismem. To ví jen Bůh.  

Jedno je ale jasné: Sdělit nesdělitelné je v pod-
statě úplně jednoduché. A mě teď čeká řešení 
záhady, proč mně to nejde tak, jako tomu zpě-
vákovi z pátečního večera. Proč o Bohu nedo-
kážu mluvit stejně přirozeně jako třeba – když 
bych citoval z knížky Fabrice Hadjadje Jak dnes 
mluvit o Bohu? – o posledním zápasu Realu 
Madrid s AC Milán nebo Monice Bellucci. 

A co Ty, milý čtenáři? Jak Ty jsi na tom? 
Pavel Rejman 
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PULS – fond na podporu 

kněží 
V neděli 29. září byla v našem kostele zveřej-
něna výzva otce biskupa Vojtěcha se žádostí o 
podporu fondu PULS. Od tohoto data vzrostl 
počet donátorů naší farnosti o 25, tj. z 55 na 
80! Celkově přibylo v celé brněnské diecézi ví-
ce než 1 400 nových donátorů. Díky všem, kdo 
se zapojili! 

Mše za všechny donátory v diecézi (ale nejen 
pro ně) je sloužena vždy první úterý v měsíci 
v 8:30 v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) 
v Brně. Jste zváni. 

Koordinátorky J.Š. + M.P. 
Pozn.: 
Díky donátorům má naše farnost uhrazen pří-
spěvek na letošní rok a ještě se cca 21 tis. Kč 
převádí do roku příštího. 

o. Jan 

 

Ještě jednou PULS 
Loni jsem slyšel o Fondu na podporu kněží a 
pastorace brněnské diecéze PULS. Nadchlo mě 
to a slíbil jsem si, že hned zřídím trvalý příkaz a 
bude. Ale několikrát jsem to odložil a nakonec 
jsem na to zapomněl úplně. Utekl celý rok. 

Když jsem letos slyšel v našem kostele od am-
bonu o PULSu znovu, dost jsem se zastyděl a 
řekl jsem si, že se opravdu přihlásím hned, 
třebaže až na podruhé. V neděli po návratu 
z kostela jsem na počítači vyplnil přihlášku a 
během několika minut mi přišla z biskupství 
automatická odpověď. Velmi milá, vítající do 
společenství a mezi řádky jakoby odpouštějící 
mi to roční opoždění. 

Vybíral jsem z možností, kolik poslat. I zastyděl 
jsem se podruhé. Jak často říkáme: „Bože 
dej..“, „Pane, dej…“ Prosím Boha jen o jednu 
kávu za měsíc? Dávám něco i já nebo jen 
s nataženou rukou přijímám? 

Vím, že jakákoli částka ode mě bude vždycky 
jen symbolická oproti tomu, co si ze společen-
ství farnosti a od našich kněží odnáším a vděč-
ně přijímám. Po nedělní mši svaté děkujeme, 
že máme mezi sebou kněze, a můj hlas je při 
této modlitbě jen jeden z mnoha. Ale je. Tak i 

já posílám jako jeden z mnoha pár korunek a 
dám si denně o jedno deci vína méně. Je to 
troška, ale je. Pomůže to mému tělu i duši. 

L. O. Michele 

 

…a do třetice… 

Plus – mínus – PULS 
Co to zase je? Zase po nás chce někdo peníze? 
Co znamená to „Donátor“? Budu to umět na-
stavit v bance? Nebude nás v kostele míň, 
když si vše budou lidé muset platit? Bylo to 
vůbec pro církev výhodné a rozumné, ty „re-
stituce“? 

Tyto a další otázky, nejistotu, zdrženlivost, 
obavy, někde i nelibost. To všechno jsem sly-
šel, nebo četl ve tvářích kolem a pak i doma, 
když před pár týdny na konci mše sv. paní Ši-
monovská a Procházková podaly informace a 
rozdávaly kartičky s přihláškami do fondu 
PULS. 

Nejdříve si jednoznačně řekněme, že i přes 
různá napadání v médiích a demagogii politi-
ků, restituce finančně pro církev výhodné nej-
sou a nebudou a v konečném důsledku ušetří 
stát. Až do sepsání restitučního zákona (r. 
2012) byla církev financována podle komunis-
tického zákona č. 218/1949. Církev od státu 
dostávala finance na provoz za zabavený ma-
jetek. Například v roce 2011 naše diecéze ob-
držela platby od státu na platy duchovních, 
provozní náklady a opravy církevního majetku 
155,066 mil. Kč. Tyto náhrady se po přechod-
né období od r. 2016 snižují každý rok nejprve 
o 5 % (v roce 2018 byl už jen 131,806 mil Kč) 
až dojdou (r. 2029 bude skokové snížení o 30 
%) k nule, takže církev bude muset být finanč-
ně soběstačná.  

Bylo by jistě finančně lepší a jednodušší nadále 
pohodlně dostávat prostředky ze státního roz-
počtu podle počtu a tabulek vykázaných du-
chovních a pastoračních pracovníků. Má to ale 
jeden háček. Pokud vám někdo posílá napros-
tou většinu prostředků na váš provoz, jste na 
něm také naprosto závislí.  

A copak to vadí? Nemocnice, úřady, školy a 
podobně jsou přece také závislé na státu. A od 
sametové revoluce tento systém pro církve 
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bez problémů fungoval. Nikdo nepodmiňoval 
zřízení nových míst pro duchovní nebo pasto-
rační pracovníky státním souhlasem. 

Otázkou zůstává, jak dlouho by to tímto způ-
sobem fungovalo? Lidská paměť je často ome-
zená a dá se ovlivnit. Podívejme, jakou hru s 
námi každé čtyři roky hrají někteří politici. 
Před volbami slíbí cokoliv, po volbách však ví-
me, jak to dopadá. Chléb a hry. Toto heslo 
znali už ve starém Římě. Dav se rozhoduje 
podle předvolebních debat, buřtů a rozdáva-
ných koblih. 

A můžeme věřit státu, jehož vláda se opírá o 
komunisty a jejich tolerance vlády je podmi-
ňována zdaněním církevních náhrad? Jak moc 
jsme si byli jisti, že jim to Ústavní soud zatrh-
ne? 

Z tohoto pohledu jsou církevní restituce a tím 
umožněná odluka církve od státu jedinou 
správnou cestou. Jde o hodnotu mnohem 
vyšší, než jsou peníze – o svobodu. 

A svoboda něco stojí. Pokud by dnes chtěl ně-
kdo církev osočovat, že jí jde o majetek jako 
takový, ať se zajde podívat do škol, charit, ne-
mocnic, hospiců, poutních domů atd. které 
zřizuje. Je možné se též podívat do klášterů, 
far, na biskupství. Spíše nás v těchto místech 
pohladí uměřená prostota a čistota než na-
bubřelé bohatství. 

A svoboda opravdu něco stojí. 

Takže si budeme muset zvyknout, že se šetří. 
Že na některé projekty nebude. Na mnoho ale 
bude díky tomu, že se na ně složíme. Že církev 
bude podnikat a vydělávat peníze. 

Nebojme se. Copak prvotní církev byla systé-
mově financovaná nějakým státem? Naši 
předkové se skládali na všechno. Sdíleli svoje 
životy i majetek. A církev rostla.  

Později podnikala. Například kláštery byly ne-
jen centrem modlitby, ale také centrem vzdě-
lávání, pokroku a ekonomickým motorem ce-
lého regionu. 

Nechci nikoho poučovat a vím, že křesťané 
nejsou žádní ustrašení lidé bez rozhledu. Přes-
to bych chtěl nás všechny povzbudit, abychom 
na probíhající změny ve financování církve na-

hlíželi přes všechny obtíže, které nás čekají, s 
radostí a důvěrou. 

Přeji požehnaný advent plný radostného oče-
kávání. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 

 

 

U Boha není nic nemožné 
Poslední týden školního roku jsem odpočítáva-
la dny do začátku prázdnin, byla jsem hodně 
unavená. Říkala jsem si, že to bude asi tím 
vedrem a učitelce v červnu už dochází energie, 
to už tak bývá. Konečně začaly dlouho očeká-
vané prázdniny a já onemocněla boreliózou. 
Celý červenec jsem brala antibiotika, nemohla 
jsem na slunce a i v srpnu mi několikrát do 
týdne nebylo dobře. V noci jsem nemohla spát 
a tak jsem se mohla modlit a obětovat svoje 
těžkosti, bolesti kyčlí a další problémy za dru-
hé lidi. Plánovanou cestu do Francie pro syna, 
který byl rok v komunitě Archa v Grenoblu ja-
ko dobrovolník, absolvoval manžel beze mě a 
já zůstala skoro celé léto doma. Až koncem 
srpna jsme jeli s manželem do Brezna na du-
chovní obnovu pro manžele. V pátek cestou na 
Slovensko mi bylo velice špatně a chtěla jsem 
se vrátit už za Brnem zpět domů. Manžel řekl, 
že mě na duchovní obnovu doveze, ať se ne-
bojím. Obětovala jsem to za P. Jamese Manja-
ckala a ostatní účastníky a organizátory du-
chovní obnovy. Když jsme po čtyřech hodinách 
přijeli na ubytování, bylo mi dobře a poprvé 
po dvou měsících jsem spala celou noc. V so-
botu jsem byla na celé obnově a hned ráno 
jsme šli s manželem ke svátosti smíření. Po 
mši svaté jsem se modlila vkládáním rukou za 
manžela, on za mě a za ostatní účastníky ob-
novy. Na svoji boreliózu jsem úplně zapomně-
la. Najednou jsem uslyšela, jak P. James říká: 
„Jsou tu 3 lidé s boreliózou, jsou uzdraveni.“ Já 
jsem toto uzdravení přijala a děkovala a chváli-
la Boha spolu s manželem. V neděli ráno mě 
poprvé nebolely klouby a po nedělní mši a 
ukončení programu jsme s manželem jeli pod 
horu Chopok (nejvyšší hora Nízkých Tater). A 
já po dvou měsících, kdy jsem toho moc nena-
chodila, vyšla strmý kopec pod lanovkou. 
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V pondělí jsme se pomodlili před cestou domů 
u sochy Panny Marie Lurdské a já jsem řídila au-
to z Tater až do Bratislavy, více jak 300 kilome-
trů. Manžel potom řídil zbytek cesty do Brna. 

Bohu díky! Bože, aleluja, chválím tě, velebím tě! 

V říjnu jsem byla na kontrolních odběrech a 
borelióza je negativní. Bohu díky . 

Š. C. 

 

Renča pro EkvádoR 
Milí farníci, srdečně vás všechny zdravím! Již 
jsou to tři měsíce, co jsem v Ekvádoru. Chtěla 
bych vám hrozně moc poděkovat za všechnu 
vaši podporu a vaše modlitby. Jdou cítit. 

Největší novinkou je, že se mi konečně podaři-
lo získat víza, takže tady mohu zůstat plánova-
nou dobu. Po příjezdu do Ekvádoru jsem měla 
víza turistická, která jsou platná 3 měsíce. Bylo 
tedy nutné vyřídit víza jiná, která jsou platná 
dva roky. Komplikací bylo, že momentálně v 
Jižní Americe migruje hodně lidí, takže úřadům 
trvá vše déle. A k tomu se přidala několika-
denní stávka, kvůli které mi propadl termín na 
jednom úřadě. Termín, na který jsem dlouho 
čekala. Přes všechny komplikace se mi díky 
pomoci mnoha lidí podařilo víza získat, takže 
to dobře dopadlo a já tu mohu zůstat. 

A jak se vůbec mám? Život je tu trošku nároč-
nější, ale krásný. Působím na střední škole, 
kde učím angličtinu a holky tělocvik, a na dív-
čím internátě, kde máme 40 holek. Doprová-
zíme holky při všem, co dělají. Ať už studují, 
pracují, sportují,... Je to ale něco jiného, než 
na co jsme zvyklí. Po jazykové stránce je to ta-
ké trošku náročnější, protože místní lidé mluví 
jazykem Achuar, který je naprosto odlišný od 
ostatních jazyků. Někteří studenti moc španěl-
sky neumí, tak ta domluva občas stojí za to. :) 
Nemůžu si ale stěžovat. Jsem v Božích rukách, 
tak je o mě dobře postaráno. Nikdy nejsem 
sama, On je vždy se mnou. Ať už jsou to chvíle 
radostné nebo těžké, nikdy mě nenechá sa-
motnou... 

Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za všech-
nu vaši podporu. Pamatuji na vás ve svých 
modlitbách a moc vám přeji, abyste dokázali 

vnímat Boží přítomnost ve svých životech. S 
Bohem se dějí zázraky každý den, jen musíme 
mít kromě otevřených očí i otevřené srdce a 
nechat Ho konat. 

Krásnou dobu adventní vám z Ekvádoru přeje 

Renča Schmidtová 

Pontifikální bohoslužba k výro-

čí svatořečení sv. Anežky Čes-

ké v Praze 

Když jsem nedávno, v sobotu 16. 11. 2019, 
vstupoval opět do hlavní katedrály země, uvě-
domil jsem si zajímavé paralely. Také tenkrát, 
před 30 léty v sobotu 25. 11. 1989, se tu slavi-
la pontifikální mše k oslavě čerstvého svatoře-
čení sv. Anežky České po tehdejší Národní 
pouti do Říma a také tenkrát se po ní odcháze-
lo na Letenskou pláň, abychom usilovali o 
slušnější politiku… 
Kardinál Tomášek se tehdy postavil za národ a 
podpořil probíhající demonstrace, Českoslo-
venská televize poprvé vysílala z katedrály. A 
naplnilo se dávné proroctví: "Až bude Anežka 
svatořečena, bude v Čechách konečně dobře." 
Začalo tak naše dosavadní 30 leté období, v 
dějinách českého národa ojedinělé, kdy je tu 
demokracie bez válek a ohrožení, kterou jsme 
ještě dříve nezažili, byť je tu mnoho věcí stále 
možno kritizovat.  
A podobně i letos manifestaci Milionu chvilek 
na Letné předcházela slavnostní mše ke 30. 
výročí této kanonizace a poděkování za dar 
svobody v naší zemi. Celebroval ji Stanisław 
kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibis-
kup

 a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pav-
la II., který jej na všech třech návštěvách u nás 
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vždy doprovázel (tak jej pamatujeme např. v 
Olomouci- Neředíně).  
Slavnostní bohoslužby v pražské katedrále se 
spolu s ním účastnili čeští a moravští biskupo-
vé, apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo, 
kněží, řeholnice a řeholníci, hosté z domova i 
ze zahraničí a mnoho věřících. 
Kardinál Dziwisz ve své promluvě mj. řekl: 
„Chtěl bych především srdečně poděkovat otci 
kardinálovi Dominikovi za pozvání na dnešní 
slavnost. Z Krakova do Prahy není daleko! 
Vždycky jsme si byli blízcí…Pamatuji se, s ja-
kým pohnutím a s jakou radostí jste vítali Sva-
tého otce na české půdě, také v této katedrále, 
několik měsíců po kanonizaci svaté Anežky 
České a po takzvané sametové revoluci. Copak 
to nebyl opravdový zázrak...? Před třiceti lety, 
12. listopadu, Svatý otec Jan Pavel II. povýšil k 
oltářní úctě svatou Anežku Českou z rodu Pře-
myslovců. Po dlouhé době, neboť skromná 
Anežka musela čekat na svatořečení více než 
sedm set let. Dnes však můžeme říci, že z per-
spektivy minulých staletí a toho, co se stalo 
před třiceti lety, Bůh zvolil ten nejlepší oka-
mžik, aby dal českému národu tak překrásný 
dar, totiž patronku svobody, do níž vás uvedla 
tato světice.“  
Podle kardinála Dziwisze se před 30 lety usku-
tečnila nejen politická, ale i duchovní revoluce: 
„Po čtyřiceti letech vlády ideologie a systému, 
který v životě člověka a společnosti nedával 
místo Bohu, lidé pochopili, že to tak nemůže jít 
dál. Nelze do nekonečna budovat na písku. Je 
třeba stavět na skále pravdy o člověku. A tato 
pravda zní: člověk je Božím dítětem, stvořeným 
k obrazu a podobě Boha. Náš život se nekončí 
tady na zemi, protože jsme povoláni žít v Bo-
žím království lásky a pokoje navěky. To je ho-
rizont naší křesťanské naděje… Dnes nevzpo-
mínáme jenom na minulost. Svoboda je dar, 
ale také zadání pro každou a pro každého z 
nás. Denně musíme opatrovat svobodu ducha, 
svobodu našich srdcí od špatných tužeb, od 
hříchu i zla, jež se vkrádají do našeho osobní-
ho, rodinného i společenského života. Křesťan-
ský život je neustálým zápasem o dobro a lás-
ku v nás i kolem nás.“  

I zde jsme měli své zastoupení; někteří řečko-
vičtí farníci dostali svaté přijímaní přímo od 
apoštolského nuncia Charlese D. Balva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na konec bohoslužby udělil kardinál Dominik 
Duka Zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibis-
kupství pražského zesnulému PhDr. Václavu 
Bendovi in memoriam (vyznamenání převzala 
jeho manželka Kamila Bendová, když předtím 
přednesla 1. čtení), za celoživotní zápas o svo-
bodu církve svého národa, Mons. Václavu Ma-
lému, pomocnému biskupu pražskému, za úsilí 
o svobodu církve a národa a Ing. Janu Smrči-
novi  za rozvoj svobodné katolické charity a 
prohloubení piety lidických obětí.  
O pár hodin později otvíral svým projevem na 
Letné tento biskup Václav Malý demonstraci 
hnutí Milion chvilek pro demokracii. Naslou-
chalo mu tu téměř 300 tisíc lidí: „Nesešli jsme 
se proto, abychom hanobili, pošlapávali nebo 
uráželi, ale abychom podpořili úsilí o právní 
stát. Přátelé, nejsme děti, aby nás někdo vodil 
za ručičku. Nejsme stádovité ovce, aby nás ně-
kdo posouval jen tam, kde jsou jeho zájmy. 
Jsme tu jako vzpřímení občané, kteří mají hla-
vu vzhůru – a o to se i nadále snažme.“ Sym-
bolicky tímto propojil akci hnutí se sametovou 
revolucí, kdy byl jejím představitelem a hlav-
ním moderátorem tehdejší letenské demon-
strace 1989. 
Na akci za bouřlivého potlesku také vystoupila 
psycholožka, matka sedmi dětí a disidentka 
Dana Němcová, která při slavnostní mši četla 
přímluvy: „Právě se vracím z Hradu. Byla jsem 
tam totiž v katedrále, abychom poděkovali za 
to, že už 30 let máme příležitost. Nejsem si jis-
tá, že jsme s ní vždycky naložili dobře, protože 
co jsme naložili, to vezeme. Dávejme si pozor, 
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až budeme někoho příště volit. Nesmíme si 
především nechat vnutit nějakou demagogii 
pojetí státu jako podniku, obnovení cenzury, 
omezení sdělovacích prostředků, ukradení ve-
řejného prostoru. Dbejme každý na to, aby-
chom se společně odpovědně rozhodovali, 
abychom se naučili žít se svobodou a abychom 
byli ochotní stát za svým názorem i v konfron-
taci s něčím, co nám může být nepříjemné.“  
Také Pražské Jezulátko se „zapojilo“ do oslav 
svobody naší země tím, že dostalo obleček s 
trikolórou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilém Urbánek 

 

10 let od návštěvy papeže Be-

nedikta XVI. 

Již neuvěřitelných 10 roků uplynulo od první 
návštěvy papeže v naší diecézi (letiště Tuřany) 
a den nato také ve Staré Boleslavi. A právě tu-
to skutečnost nám bude od letošní Národní 
svatováclavské pouti připomínat v její předve-
čer zde odhalená a požehnaná busta Benedik-
ta XVI. 

Brno si událost připomnělo děkovnou mší v 
katedrále na Petrově právě 27. 9., tedy přesně 
10 let poté. Ovšem symboly papežské ná-
vštěvy, které tvořily součást liturgického pro-
storu při slavnostní mši, ozdobily město již br-
zy po ní. Kotva o výšce 11m byla v srpnu ná-
sledujícího roku instalována do přístavu Bystrc 
a v dubnu 2011 byl v Denisových sadech pod 
katedrálou vztyčen papežský kříž. 
Na začátku pontifikální bohoslužby byly v li-
turgickém průvodu z právě nyní opravovaného 
kostela sv. Václava tradičně přineseny ostatky 
(lebka) sv. Václava, našeho národního patro-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté 
byl apoštolský nuncius v České republice arci-
biskup Charles D. Balvo. Překvapil snad všech-
ny přítomné svou téměř dokonalou češtinou. 
A to je u nás teprve necelý rok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve své česky přednášené homilii zejména řekl: 
„Je to poprvé, co jsem do Staré Boleslavi přijel 
a považuji to za velkou čest a požehnání. Záro-
veň mne velmi těší, že letošní oslava připomíná 
desáté výročí návštěvy papeže Benedikta XVI., 
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který jako první z nástupců svatého Petra na-
vštívil toto místo…  
Na osobě svatého Václava, jedné z klíčových 
dějinných postav počátků českého státu, obdi-
vujeme a ctíme dva důležité aspekty dobré 
vlády: totiž značné osobní kvality a morální sí-
lu. Svatý Václav ctil moudrost a vládl podle 
morálních hodnot, které se opíraly o jeho víru 
v Ježíše Krista, a stal se tak opravdovým pří-
kladem toho, co je míněno výrazem dobrá vlá-
da. Když si ho bereme za vzor a slavíme Den 
české státnosti, můžeme se zastavit nad letoš-
ním poselstvím papeže Františka ke Světové-
mu dni míru, poselstvím, ve kterém Svatý otec 
zdůraznil právě hodnoty vystihující dobrou 
vládu: ´Politická funkce a odpovědnost ve sku-
tečnosti představuje trvalou výzvu pro všech-
ny, kdo dostávají mandát, aby sloužili své ze-
mi, aby chránili ty, kdo v ní žijí, a usilovali o 
nastolení podmínek pro důstojnou a spravedli-
vou budoucnost. Pokud se politika praktikuje 
tak, že je respektována základní úcta k životu, 
ke svobodě a k lidské důstojnosti, může se sku-
tečně stát výsostnou podobou lásky´…  
V té chvíli se mohlo zdát, že on (sv. Václav, 
pozn. autora), podobně jako Kristus, utrpěl 
těžkou porážku. Stejně jako v Kristově případě, 
byla však jeho mučednická smrt proměněna ve 
vítězství života, a do dnešních dnů se uchovává 
jeho památka jakožto patrona českých zemí.“ 
Po skončení slavnostní mše se u nové busty 
265. papeže Benedikta XVI. (2005- 13) kardinál 
Duka, apoštolský nuncius a prorektor UK Jan 
Royt vyfotili s praporečníky a skauty. Jejím au-
torem je akademický sochař Jaroslav Kolo-
mazník. 

 

 

 

 

 

Vilém Urbánek 

Z farní knihovny 
 

Nemám ve zvyku číst jednu knihu v životě 
dvakrát, ale s Modlitbou Páně Romana Guar-
diniho jsem udělal výjimku. Může za to můj 
zlomený kotník, kdy jsem si řek: „Zpevníš víru, 
zpevníš chůzi,“ a půjčil jsem si v naší knihovně 
již zmíněnou knihu a též Moudrost vyznání víry 
Anselma Grüna.  

Modlitba Páně je útlá knížečka, však obsahu 
hutného, kde svorníkem všeho je láska, Bůh, 
který v člověku svobodně vládne. 

Nám se však někdy může zdát, že žijeme ve 
světě plném zloby a zla. Kde se to všechno be-
re? 

Svět kolem nás není hotový. Až teprve děním 
mezi mnou a jednotlivostmi je tento svět do-
tvářen. A záleží jen na nás, jaký ten svět bude. 
Máme-li v srdci dobro, svět kolem nás je krás-
ným, máme-li v srdci zlobu, vidíme svět špat-
ným a podle toho se v něm i chováme. Třeba v 
jednání bližního vidíme špatné pohnutky, po-
stranní myšlenky, a tam, kde byl původně dob-
rý úmysl, můžeme touto předpojatostí vyvolat 
zlo, které bylo probuzeno zlem ze mne. A už se 
nám to pěkně řetězí. Celé dějiny světa jsou 
takto vystavěny. A tak když se modlíme „zbav 
nás ode všeho zlého“, není to prosba, aby-
chom byli ušetřeni od zla ve světě, ale aby 
nám bylo pomoženo od zla v našich srdcích.  

Někdy příště o Moudrosti vyznání víry. 

Honza V. 

 

Gustovo okénko 
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Našim dětem 

Milé děti, 
jistě víte, že začíná advent. Advent je pro spoustu dospělých čas, kdy pořád jen spě-
chají a nestíhají, uklízí, pečou, nakupují, zdobí, jsou unavení a nervózní. Pro spoustu 
dětí je zase advent jen strašně dlouhé čekání na stromeček a dárky, kdy si každý den 
otevřou okénko s čokoládkou v kalendáři a nemůžou se dočkat Štědrého dne. 
 
Pro nás, křesťany, jsou ale Vánoce víc, než jen stromeček a kapr a dárky. Víme totiž, 
že Ježíš se nenarodil, aby nám přinesl nové lego nebo domeček pro panenky. Pán 
Ježíš se narodil, aby nám pomohl zbavit se hříchů a aby nás pozval do svého nebes-
kého království. A když víme, že Vánoce jsou mnohem víc než jen dárky pod stro-
mečkem, totiž že jsou velikou oslavou Boží lásky, tak víme i to, že ani advent není 
jen časem úklidu a nákupů. Advent je doba, kdy se můžeme připravovat na oslavu 
narození Božího syna. A na takovou oslavu je sice jistě dobré mít uklizenou a nazdo-
benou domácnost, ale ještě důležitější je mít uklizené a nazdobené srdce. 
 
K tomu nám může pomoct adventní hra, ve které budeme nejen odpočítávat dny 
zbývající do Vánoc, ale hlavně se budeme snažit, aby každý náš krok k oslavám Vá-
noc zářil do celého světa. Pravidla adventní hry spolu se všemi potřebnými pomůc-
kami najdete v kostele a také na farním webu. 
 
Přeji pěkné prožití adventního času 

Terka
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Informace z FER 

Milí přátelé, 
Obvykle v našem článku informujeme o finančních záležitostech naší farnosti. 

V návaznosti na další články v tomto čísle Rožně, tentokrát přinášíme výsledky in-
formace a výsledky hospodaření za rok 2018 v rámci celé brněnské diecéze. 
 

• Počet obyvatel   1.354.000 
• Počet farností   451 
• Počet kněží   365 
• Počet kostelů a kaplí  1 170 
• Počet škol a školských zařízení 12 
• Počet charit   1 
 

Nejvýznamnější skutečnosti roku 2018: 

•Podíl tržeb za vlastní výkony (nájmy, pachty, dřevo, zboží atd.) meziročně vzrostl o 
12,94 % na 15,33 % všech výnosů (v letech 2017 a 2016 tvořil 14,70 % a 10,82 %). 

•Podíl věřících (sbírky a dary) na celkových výnosech činil 35,45 % (v letech 2017 a 
2016 činil 33,66 % a 33,85 %). 

•Státní roční příspěvek na podporu činnosti brněnské diecéze klesl ze 139 559 400 
Kč na 131 806 100 Kč, tj. o 5 %. Zde připomeňme, že do roku 2013 byl vyplácen ve 
výši 155 066 000 Kč 

•Dotace meziročně vzrostly, a to o 4 747 000 Kč, tj. o 5,99 % (v roce 2017 o 3,34 %, 
v roce 2016 poklesly o 16,24 %), z veřejných zdrojů byla diecéze financována 13,81 
% (v roce 2017 14,12 %). 

•Celkové výnosy vzrostly o 46 790 000 Kč, tj. o 8,34 %. 

•Po jednom roce nízkého růstu se zvýšil růst nákladů na opravy, náklady meziročně 
vzrostly o 20 416 000 Kč, tj. o 16,30 % (v roce 2017 stouply o 1,37 %, v roce 2016 o 
6,51 %). 

•V roce 2018 byl kladný hospodářský výsledek (zisk) 27 280 000 Kč, roční náklady 
byly 580 616 000 Kč a roční výnosy 607 896 000 Kč. 

Míra inflace v roce 2018 činila 2,1 %.  

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BRNĚNSKÉ DIECÉZE (v Kč) 
BISKUPSTVÍ 
BRNĚNSKÉ 

FARNOSTI 
A KAPITULY 

   

VÝNOSY 217 131 000 390 765 000 

Tržby za vlastní výrobky 8 811 000 — 

Tržby z prodeje služeb 21 586 000 56 636 000 

Tržby za prodané zboží 6 144 000 — 
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Změna stavu zásob 1 569 000 22 000 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 102 000 18 000 

Úroky 2 817 000 616 000 

Kurzové zisky 38 000 — 

Zúčtování Fondu na podporu kněží a pastorace 23 500 000 — 

Zúčtování fondů – ostatní 541 000 16 423 000 

Ostatní výnosy vč. sbírek 1 252 000 146 066 000 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 439 000 35 210 000 

Tržby z prodeje materiálu 12 000 116 000 

Příspěvek na podporu činnosti 131 806 000 — 

Dary 12 931 000 55 267 000 

Provozní dotace 3 583 000 80 391 000 

   

NÁKLADY 219 068 000 361 548 000 

Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek 4 961 000 72 836 000 

Prodané zboží 5 005 000 1 048 000 

Opravy a udržování 7 836 000 137 827 000 

Cestovné 1 034 000 203 000 

Reprezentace 219 000 299 000 

Ostatní služby 14 972 000 18 340 000 

Mzdové náklady 108 254 000 7 286 000 

Zákonné sociální pojištění 36 155 000 985 000 

Zákonné sociální náklady 449 000 53 000 

Ostatní sociální náklady 5 261 000 25 000 

Daně a poplatky 4 039 000 6 531 000 

Kurzové ztráty 4 000 11 000 

Dary 11 389 000 54 438 000 

Ostatní náklady 2 616 000 5 450 000 

Odpisy dlouhodobého majetku 15 579 000 28 371 000 

Prodaný dlouhodobý majetek 945 000 27 248 000 

Opravné položky 342 000 — 

Členské příspěvky 8 000 597 000 

   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ –1 937 000 29 217 000 

 

Z uvedeného přehledu vidíme, jak se postupně, po krůčcích, naplňuje vize vytvoření 
hospodářsky finančně samostatných farních obvodů. Kdy biskupství by mělo spra-
vovat majetek k financování celodiecézních pastoračních aktivit a kurie. K podpoře 
kleriků byl zřízen a je rozvíjen nadační fond (PULS). 

 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu



Rožeň – zpravodaj římskokatolické farnosti při kostele sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích, č. 5/ 2019, ročník XXII. 
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. Kontakt pro příspěvky: m.fiala@volny.cz  Vyšlo v nákladu 500 
výtisků 1.12.2019. Tisk: MJ Servis  Farní web: rozen.webnode.cz   Uzávěrka příštího čísla 13. 12. 2019. 

 

Pořad bohoslužeb do konce roku 2019 
1.12. Ne 1. neděle adventní 7:15 za †Antonína a Drahomíru Tomáškovy a Josefa a Miladu Kazdovy 

   8:30 za Jana Pleského, zemřelou rodinu Grodovou a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

2.12. Po  18:00 za dar obrácení a novou víru 

3.12. Út  6:30 za požehnané manželství syna a dar zdravého dítěte 

4.12. St  18:00 za Markétu a Martina Mrňousovy 

5.12. Čt  6:30 
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

6.12. Pá sv. Mikuláš 18:00 za rodinu Neužilovu, Zerhauovu, Jarošovu, Procházkovu a Norberta Cardu 
    za zemřelou Elišku, Vladimíra a Pavla Ondráčkovy 

7.12. So  6:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu 

8.12. Ne 2. neděle adventní 7:15 za dar víry pro syna a jeho rodinu 
   8:30 za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

9.12. Po P. Marie neposkvrněné 18.00 za nemocné 

10.12. Út  6:30 za nevěřící sousedy a přátele 

11.12. St  18:00 za rodinu Dohnalovu a živou a zemřelou přízeň 

12.12. Čt  6:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra a živou a † rodinu 

13.12. Pá  18:00 za † manžele Miroslava a Boženu Volfovy, jejich rodiče a celou živou rodinu 
    za † Hildegardu Korzerovou a její živou a zemřelou rodinu 

14.12. So  6:30 na úmysly dárců 

15.12. Ne 3. neděle adventní 7:15 za zemřelého P. Jaroslava Hudce a duše v očistci 
   8:30 za zemřelého pana Viktora Řepku 
   10:00 za farní společenství 

16.12. Po  18:00 
na poděkování za 30 let manželství s prosbou o Boží požehnání 
do dalších let 

17.12. Út  6:30 na úmysl dárce 

18.12. St  18:00 za rodiny Tlustošovy, Šimáčkovy a Oplatkovy 

19.12. Čt  6:30 za Syna Antonína Konopíka a živou a zemřelou rodinu 

20.12. Pá Betlémské světlo 18:00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou a zemřelou rodinu 
    za skauty 

21.12. So  6:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro salesiánské dobrovolníky 

22.12. Ne 4. neděle adventní 7:15 za zemřelé Václava a Marii Literákovy 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 za zemřelého manžela, bratra a rodiče 

23.12. Po  6:30 za zemřelé rodiče, P. Ivana Pešu a živou rodinu 

24.12. Út Štědrý den 16:00 za děti naší farnosti 
  Vigilie Narození Páně 23:00 za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti 

25.12. St slavnost 7:15 za farní společenství 
  Narození Páně 8:30 za živou a zemřelou rodinu Libusovu 
  Boží hod vánoční 10:00 na úmysl dárce 

26.12. Čt sv. Štěpán 7:15 na úmysl dárce 
   8:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra 
   10:00 za farní společenství 

27.12. Pá  18:00 za živou a zemřelou rodinu Zdražilovu 
    za syna Jana 

28.12. So  7:00 za zemřelé 

29.12. Ne sv. Rodina 7:15 za zemřelého manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 za živou a zemřelou rodinu  

30.12. Po  18:00 na poděkování za dar života s prosbou o uzdravení 

31.12. Út sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce 
 

Srdečný dík za vaše příspěvky. 
Ať je váš advent požehnaný a plný radostného očekávání! 

 
Uzávěrka vánočního čísla zpravodaje bude 13. 12. 2019. 


