
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 1 / 2020 

 

Bratři a sestry, 
přichází doba postní, ke které tentokrát nabízím inspiraci dle textu z webu pastora-
ce.cz. Přeji požehnané prožití doby přípravy na Velikonoce. 

o. Jan 
 

POSTNÍ DOBA 
Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Co ale obrácení 
znamená? Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že „vše děláme špatně“ ?! Není 
tomu naštěstí tak. Evangelium, které nám Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh mi-
luje, že nás přijímá, a že je na naší straně. Obrácení pak v první řadě znamená postupně se učit 
věřit v Boha, který je nám nablízku i v našich obtížích, který nás miluje, i když nám vše nejde tak, 
jak bychom si přáli. Až potom, v síle tohoto poznání, jsme zváni na cestu přijetí spásy, odříkání 
zla a na cestu konání dobra. 

V POSTNÍ DOBĚ NEJDE V PRVNÍ ŘADĚ O PŮST… 
Půst není v první řadě věcí úst a žaludku. Postní doba totiž není ani tak dobou postní, jako spíše 
dobou obrácení. Na druhou stranu se ale každý opravdový půst obvykle našeho žaludku nějak 
dotkne. 

POSTNÍ DOBA SE VYVINULA… 
Postní doba se vyvinula z intenzivní přípravy dospělých katechumenů na křest, který se konal o 
Velikonocích. Byla také přípravou na opětovné přijetí těch, kdo spáchali nějaký velmi těžký hřích 
a po určitou dobu byli vyloučeni z užšího společenství církve. Tyto události prožívali všichni spo-
lečně. Tak se tato doba stala společnou přípravou na Velikonoce. 

POSTNÍ DOBA JE PŘÍPRAVOU… 
Postní doba je přípravou na okamžik, kdy se při Velikonoční vigilii zříkáme všeho zla a vyznáváme 
svou víru v Kristovo i naše vzkříšení. Stojí proto za to si na počátku postní doby uvědomit, jakého 
konkrétního zla v našem životě se chceme zříci. Uvědomit si, od čeho se chceme odvrátit a jaké 
kroky můžeme učinit, aby naše obrácení ke Kristu a naše zvolání „věřím“ bylo opravdové. 

NAŠE AKTIVITY… 
Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být ale nesen Kristovou silou. Nesmíme proto zapo-
mínat na modlitbu a četbu Božího slova – Bibli. 
Postní doba je také výzvou vědomě vyhledávat situace, kde svou víru můžeme uplatňovat lás-
kou: věnovat něco ze sebe potřebným lidem. Věnovat můžeme čas, sluch i finanční prostředky. 
Vše toto získáme tím, že se dokážeme něčeho zřeknout (což je nazýváno postem). 
Postní doba je v neposlední řadě i výzvou ke smíření: s druhými, s Bohem a se sebou samým. 
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Život ve farnosti 

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

25.3. Slavnost Zvěstování Páně 
 mše svatá v 18 hod. 

5.4. Květná neděle 
mše svaté v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
Čtené pašije v 7.15, na ostatních mších 
budou pašije zpívané. 

Liturgie Svatého týdne 

6.4. pondělí Svatého týdne 
v 18 hod. mše svatá 

8.4. středa Svatého týdne 
v 18 hod. mše sv. (ne dětská) 

9.4. Zelený čtvrtek 
v 18 hodin mše svatá  
na památku Poslední večeře Páně, 
21–23 hod. adorace v „Getsemanech“ 

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

11.4. Bílá sobota 
od 9 hod. adorace  

Velikonoční vigilie 
ve 21.00 hod. 

12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Hod Boží velikonoční 
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00, při bo-
hoslužbách se budou žehnat pokrmy. 

13.4. Velikonoční pondělí 
mše sv. v 7.15 a v 9.00 

* * * 

Mše svatá na úmysly dárců 
23. března. 

Mše svatá za nemocné 
9. března. 

Mše svatá za zemřelé 
28. března. 

Pobožnost křížové cesty 

vždy:  v pátek  v 17.30 hod. 
 v neděli  v 17.00 hod. 
 

Nedělní křížové cesty 

1. neděle postní maminky  
2. neděle postní muži  
3. neděle postní senioři 
4. neděle postní skauti 
5. neděle postní kající bohoslužba 
Květná neděle rodiny 
Velký pátek děti 

 

Křížová cesta na Medlánecký kopec 

Tradiční venkovní modlitba křížové cesty 
se bude konat v pátek 3. 4. Sraz je 
ve 20.20 hod. v Medlánkách u kříže 
na konci Turistické ulice. Svíčky s sebou! 

Svátost smíření 

Do středy 1. 4. se bude zpovídat vždy 
zhruba půl hodiny před začátkem boho-
služby. V další dny bude příležitost ke sla-
vení svátosti smíření rozšířena takto: 
 

2. 4. čtvrtek 16.00 - 19.00 
   více zpovědníků 
3. 4. pátek 16.00 - 18.00 

6. 4. pondělí 17.00 - 18.00 

8. 4. středa 16.00 - 18.00 
 
4. 4. se bude zpovídat v královopolském 
kostele od 14 do 17 hodin. 
 

V naší farnosti probíhá 

Večery chval 
- 7. 3. a 4. 4. ve 20 hodin. 

Adorace se zpěvy z Taizé 
-  21. 3. ve 20 hodin. 

Snídaně na faře 
- 12. 3. po mši svaté.  
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Společenství seniorů 
- 19. 3. po mši svaté.  

 

Pozvánky 

Pouť farnosti 

Jarní farní pouť by se měla konat 25. dub-
na. Bližší informace budou včas zveřejně-
ny. 
 

Festival Full Of Life 

Další ročník farního festivalu se bude ko-
nat 23. května 2020. 
 

Železný poutník 2020 

23. ročník noční postní poutě ze Svatého 
Kopečku na Hostýn bude v termínu 27.–
28. března. Bližší informace a přihlášky 
v sakristii, také na www.zeleznypoutnik.cz. 
 

Tábor rodin 

Zveme vás na tradiční 16. tábor pro rodi-
ny s dětmi na skautském tábořišti v Uhří-
nově u Velkého Meziříčí ve dnech 15. 8. - 
22. 8. 2020. K dispozici jsou stany s pod-
sadou a matracemi, teplý spacák je nutný.  
Pitná voda ze studny, vaření společné, 
kuchyňka a jídelna v dřevěném srubu, 
umývání v přírodě, i teplá polní sprcha, 
WC suché dřevěné. Cena -  pouze za stra-
vu. Program volný, přes den hry na louce, 
v lese a v potoce, večery u ohně s kyta-
rou, noci pod hvězdami.   
Přihlášky co nejdříve (a další informace). 
Míla Bořecká, tel. 737 160 327,  
e-mail: milaborecka@gmail.com 
 

 
 

Naše farnost v roce 2019 

 bylo uděleno 33 křtů (12 chlapců, 21 
děvčat) 

 první sv. přijímání přijalo 28 dětí 

 svátost manželství uzavřelo 9 párů 

 35 pohřbů 
 

Farní charita 
 

Přehled hospodaření FCH za rok 2019 

Hotovost k 1. 1. 2019           21 708 Kč  

(z toho 5 520,- Kč náleží adopci) 
 

Příjmy: 

Vánoční sbírka LL, TBC   7 259 Kč 

Postní sbírka pro Bakhita   4 292 Kč 

Do pokladničky FCH 13 550 Kč 

Výdaje: 

Likvidace lepry, TBC    7 544 Kč 

Příze na obvazy      856 Kč 

Adopce   4 933 Kč 

Bakhita, o.p.s.   5 000 Kč 

Hotovost k 1. 1. 2020          28 476 Kč 
(z toho 9 056,- Kč náleží Adopci na dálku) 
 

Za přízeň a příspěvky na charitu všem sr-
dečně děkujeme! 

 
Postní sbírka pro Bakhitu 

Stejně jako v minulém roce můžeme po 
celou postní dobu přispívat do pokladnič-
ky FCH, je to pro maminky s dětmi, které 
se ocitly v nouzi. 

Za vaše pochopení i účast děkujeme. 

 

Známky 

Sběr použitých známek pokračuje. Krabi-
ce k tomuto účelu je umístěna vzadu v 
kostele. 
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Výsledek vánoční sbírky 2019/2020 na 
"LL-TBC" je 9020 Kč. 

Tahle hodnota sbírky je svým způsobem 
pozoruhodná. Přesto, že nebyla mimo ná-
stěnku nikde avizovaná, stala se druhou 
nejvyšší sbírkou v historii, to je od roku 
1999. 

O čem to svědčí? Odpověď je na každém z 
nás, ale je to dobré svědectví o naší farní 
rodině, která nezapomíná. 

Všem dárcům ze srdce děkujeme. 

- - - - - 

A ještě pro Vaši informaci - 7. února přišel ten-
to dopis: 

Milí bratři a sestry z farní charity v Řečko-
vicích, 

srdečně Vás zdravím a upřímně děkuji za 
finanční dar ve prospěch trpících malo-
mocenstvím a tuberkulózou. 

Lepra prý už neexistuje, říkají někteří lidé. 
Pokrok lékařské vědy vede mnoho lidí k 
názoru, že je tato choroba již vymýcena. 
Ano, malomocenství je bakteriální infek-
ce, kterou je dnes možno poměrně snad-
no léčit. Je také metaforou podmínek 
chudoby a vytlačování malomocných na 
okraj společnosti. I díky vašemu přispění 
nacházejí tito lidé pomoc v centrech, kte-
rá jsou podporována prostřednictvím Li-
kvidace lepry. A to nejen v nemoci, ale i v 
mnohdy komplikovaném a svízelném ná-
vratu do civilního života. 

Papež František od začátku pontifikátu 
mluví o lidech žijících na periférii lidské 
společnosti. A takovou periférií je i lepra. 
Představuje pro ně zásadní problém, kte-
rý sami nemohou řešit a bez pomoci dru-
hých nemají naději. Hlásání radostné 
zvěsti o Kristu jde vždy ruku v ruce s lás-
kou a milosrdenstvím. 

Poslední neděle v lednu byla svatým ot-
cem vyhlášena jako Světový den malo-
mocných. 

Jsem vám opravdu vděčný a děkuji, že 
prostřednictvím organizace Likvidace lep-
ry pomáháte našim sestrám a bratřím lé-
čit nejen tělo, ale i duši. 

Mons. Jan Balík, prezident Likvidace lepry 

 
Za FCH Marta Ocetková 

 

KŘÍŽOVÉ CESTY  

Na setkání pastorační rady farnosti padl 
návrh, že bychom mohli letos vyzkoušet 
změnit čas nedělních pobožností křížo-
vých cest. Jsou rodiny, které třeba po 
obědě chtějí vyrazit na nějaký výlet a v 
tomto případě je potom čas 15:00 docela 
nevhodný. Posunuli jsme tak čas na 
17:00. Vyzkoušíme to pro letošek a uvi-
díme, jak se tento čas osvědčí. Jestli se 
neosvědčí, budou příští rok křížové cesty 
opět v 15:00.  

o. Jan 
 

KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA 

Pátou neděli postní bude místo křížové 
cesty „Kající bohoslužba“. Má sloužit jako 
společná příprava ke svátosti smíření, 
kterou pak bude možné přijmout v týdnu, 
zejména ve čtvrtek. V úvodu k obřadu ka-
jící bohoslužby se píše tohle: „Kde se 
shromáždí větší počet kajícníků, aby se 
jim dostalo svátostného smíření, je vhod-
né připravit je na ně bohoslužbou slova. 
Této bohoslužby slova se mohou zúčast-
nit i jiní věřící, kteří přistoupí k této svá-
tosti jindy. Společné slavení bohoslužby 
slova jasněji ukazuje charakter pokání. 
Věřící totiž společně naslouchají Božímu 
slovu, které hlásá Boží milosrdenství, a 
tím je vyzývá k obrácení, společně uvažu-
jí, jak se jejich život s Božím slovem sho-
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duje, a pomáhají si vzájemnou modlitbou. 
A pak, když se každý z nich vyzpovídal a 
dostal rozhřešení, všichni společně chválí 
Boha za jeho divy, které vykonal pro dob-
ro svého lidu, jejž si přivlastnil za cenu kr-
ve svého Syna. Je dobře, aby podle po-
třeby přišlo více kněží, kteří by na vhod-
ných místech mohli jednotlivé věřící vy-
slechnout a udělit jim svátost smíření.“ 
Zvu tedy všechny ke společnému prožití 
této bohoslužby. 

o. Jan 
 

Pozvánka na zpívání 

V naší velké farnosti je jistě mnoho těch, 
kdo rádi zpívají. Možná by se i rádi zapojili 
do nějakého sboru, jen třeba zatím nemě-
li dost času, odvahy, odhodlání. Ale pro-
tože je zpěv podstatnou součástí liturgie, 
pomáhá našemu společenství se sjednotit 
a naši modlitbu pozvednout, je jistě dobré 
se do něj zapojit. Pod mým vedením kaž-
dý rok před hlavními liturgickými svátky 
nacvičujeme zpěvy a písně, které poté při 
obřadech zpíváme. Rád bych vás všechny 
k účasti na tomto společném zpívání 
pozval, takto prožité svátky jistě stojí za 
to. Je to také jeden ze způsobů, jak se 
svým dílem zapojit do chodu farnosti. 
Není čeho se bát, nejedná se o žádné se-
skupení hudebních profesionálů, důležité 
je hlavně mít chuť zpívat ze všech sil k 
oslavě Pána, tak jako jej kdysi chválil král 
David. Pokud se cítíte být osloveni, napiš-
te mi mail na adresu filipsva-
ca@gmail.com, pošlu vám další informa-
ce a především vás rád uvidím na zkouš-
ce.  

Filip Šmerda 

 

 

Skautská oslava 

V neděli 19. 4. 2020 oslaví skauti 30 let od 
obnovení činnosti. 

Milé sestry, milí bratři, farníci a skauti. 
Tuším, že mnozí z vás, starších, co jste 
prošli naším řečkovickým střediskem, ob-
čas vzpomenete, jaké to bylo, když jste 
chodili do skautu a zamýšlíte se s přáteli 
nad tím, jak asi skautská realita vypadá 
nyní. Sem tam zaznamenáte, že skauti je-
dou na tábor, pomáhají s chystáním far-
ních akcí nebo se různě rojí a dělají „bi-
nec“ kolem bývalé moštárny (posledních 
dvacet let jejich klubovny) u fary na 
Prumperku. 

Po několika letech je 
zase na čase, abychom 
jako skauti seznámili 
naše blízké i širší okolí s 
naší činností trochu blí-
že než jen popovídáním 
u kostela, divadelním 

večerem nebo návštěvním dnem na tábo-
ře. Uplynulo celých 30 let od doby, kdy 
mohl být skauting obnoven, a nacházíme 
se v nejdelší části historie, kdy může fun-
govat kontinuálně. My jako skauti si toho 
velice vážíme a snažíme se, aby i naši přá-
telé a další obyvatelé v našem okolí vní-
mali, že svoboda není samozřejmostí, že 
svoboda je ale i zodpovědnost a že se ce-
lou svou činností snažíme dělat svět lep-
ším. Vážíme si i toho, že můžeme být ve 
farním objektu, který se postupně od de-
vadesátých let měnil i naší intenzivní čin-
ností ze skladových prostor s hliněnými 
podlahami na centrum farního dění. Po-
soudit, jak nám činnost jde, můžete hlav-
ně ze svých zkušeností. Pokud se ale 
chcete přesvědčit více o tom, v čem dnes 
spočívá skautská výchova a jak její princi-
py nádherně navazují na katolické základy 
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skautingu, rádi vás přivítáme mezi sebou 
v neděli 19. 4. 2020. 

V 9:00 pro veřejnost otevřeme všechny 
klubovny (jak tři čerstvě rekonstruované 
dole, tak dvě téměř nové v horní části, 
kde bývala půda). V 10 h bude slavnostní 
mše a klubovny s prezentacemi budou 
otevřeny přibližně do 11:30. Ve 14 h pro-
běhne hlavní část oslav v orelském areálu. 
Zde budou podobně jako v klubovnách 
vystaveny kroniky a různé pamětní před-
měty a fotografie. Dále zde bude možnost 
si prohlédnout indiánské teepee, vázané 
stavby a děti si budou moci zasoutěžit na 
okruhu s různými disciplínami. Pomysl-
ným vrcholem akce bude slavnostní ná-
stup v 15:30. Akci zakončíme přibližně v 
17:30.  

Přijďte to s námi pořádně oslavit… 

Jirka Libus 

* * * * * 

Zveme na farní pouť po františkán-

ských stopách v Loretánském svatém ro-
ce „Panny Marie Královny a Brány ne-
bes“ 

1. listopadu loňského roku, byl při slav-
nostní liturgii v Bazilice Svatého domu v 
Loretu vyhlášen Loretánský svatý rok 
„Panny Marie Královny a Brány nebes“ a 
1. prosince se papež František vydal na 
františkánské poutní místo Greccio, kde 
podepsal List o významu a hodnotě vá-
nočních jesliček. Obě události nás inspiro-
valy při rozhodování kam se vydat na far-
ní pouť. A přítomnost společenství sester 
Sekulárního institutu Servi della Sofferen-
za v naší farnosti byla inspirací k rozšíření 
o další místo – San Giovanni Rotondo. 

Odjíždíme v neděli 14. června v podvečer, 
návrat předpokládáme v pátek 

19. června dopoledne. Cena 7.200,-- Kč, 
pro děti a studenty do 18 let jsme získali 

slevu 300,-- Kč/os. Při přihlášení je možno 
sjednat komplexní cestovní pojištění za Kč 
320,--. Cenu je nutno uhradit nejpozději 
10. března 2020. Přihlásit se a získat další 
podrobnosti k pouti můžete vždy po mši 
sv. v zákristii. 

Plán cesty: 
La Verna v Casentinu ve východním Tos-
kánsku - zde sv. František dostal 14.9. 
1224 dar stigmat, stopy utrpení Krista. 

Greccio - zde sv. František z Assisi oslavil v 
roce 1223 Vánoce zcela neobvyklým způ-
sobem; nechal připravit v jeskyni poprvé 
živý betlém napodobující situace popsané 
v Bibli – na tuto tradici jsme úspěšně na-
vázali i v naší farnosti.  

Lanciano - kostel San Francesco s relikvi-
emi eucharistického zázraku z roku 750. 

San Giovanni Rotondo, kde páter Pio, sva-
tořečený v roce 2002, žil od roku 1916 až 
do své smrti v roce 1968. V klášterní kapli 
během modlitby 20. září 1918 přijal dar 
stigmat, která nosil na svém těle 50 let. 
Přestože se snažil svá stigmata skrývat, 
pověst o nich se roznesla a do San Gio-
vanni Rotondo začaly přicházet zástupy 
věřících, aby se zúčastnily mše s P. Piem a 
pak v dlouhých řadách čekaly u něho na 
zpověď.  

San Benedetto del Tronto - kouzelné měs-
tečko na pobřeží Jaderského moře s 
téměř 4 km dlouhou písečnou pláží kolem 
průzračného moře s pobřežní promená-
dou lemovanou palmami a bohatou sub-
tropickou vegetací. Zde bude možnost 
koupání. 

Loreto - příběh Svatého domu v Loretu, 
který se nachází v bazilice Panny Marie 
Loretánské, sahá do konce 13. století. Na-
zaretský dům, v němž Maria vyrůstala a 
kde se jí dostalo také andělského zvěsto-
vání, byl podle tradice přenesen anděly 
do italského Loreta v noci z 9. na 10. pro-
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since 1294. Od počátku 14. století se toto 
místo stalo jedním z hlavních poutních cí-
lů v Evropě. Zastavovali se v něm lidé pu-
tující na Monte Gargano nebo do Svaté 
země. V roce 1520 papež Lev X. položil 
slib pouti do Loreta na stejnou úroveň ja-
ko pouť do Jeruzaléma. 

o. Jan 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce 
děkujeme všem koledníkům, vedoucím 
skupinek, duchovním a dárcům za podpo-
ru Tříkrálové sbírky 2020. 
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) 
se letos vykoledovalo 30,2 mil. Kč, což je 
téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce. 
V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 
Kč, což je o 250 tis. Kč více než loni. 
V Brně-Řečkovicích, Mokré Hoře a Jehni-
cích se vykoledovalo 174 204 Kč. 
DĚKUJEME VÁM! 

Mons. Mgr. Josef Zouhar 
prezident Diecézní charity Brno 

 

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA 
ředitel Diecézní charity Brno 

 

Naše tříkrálová premiéra 

Máme už zkušenosti s výchovou svých 
vnoučat, ale na tříkrálovou koledu jsme 
se vydali Jana, Blanka a já poprvé. Dů-
kladně jsme promysleli, kdo co ponese, 
jak budeme zaznamenávat do mapy na-
vštívené domy s poznámkami ote-
vřel/neotevřel, jak si sladíme flétnu 
s kytarou, jak si rozdělíme role, sezpíváme 
se a vůbec. Jenomže skutečnost byla 
mnohem pestřejší a moje propracovaná 
logistika vzala za své už po čtvrthodince. 
Zapisovat něco zmrzlýma rukama skoro 
po tmě moc nejde. Sladit dva dřevěné ná-
stroje vytažené z obýváku na mráz, to je 

marný podnik na celý večer. Každý z nás 
znal z dětství jiná slova koled. Někdy lidé 
otevřeli dřív, než jsme k jejich vrátkům 
dorazili všichni. Ale mělo to zvláštní pů-
vab premiéry. Jana přizvala ke spolupráci 
svoji milou vnučku Vendulku, která to s 
námi seniory krásně zvládala. Po chvíli 
jsme už věděli, kdo zvoní, kdo udá tón, 
kdo nabídne cukříky s poděkováním, kdo 
představí projekty tříkrálové sbírky, kdo 
napíše křídou nade dveře a že nakonec 
popřejeme společně vlídnému člověku, 
někdy i celé rodince namačkané mezi 
dveřmi. 
Téměř všichni se na nás usmívali, hlavně 
na kouzelnou malou zpívající Vendulku, 
která statečně nosila rychle těžknoucí 
kasičku a učila se děkovat nahlas. Někdo 
se i přidal a zpíval s námi. Někomu se za-
leskla v oku i slza, když říkal, že jsme prv-
ní, kdo u jeho dveří za desítky let zazvonil. 
Zpívali jsme i na samotě v lese, kde lidé 
kromě dobrého srdce a spousty dětí měli 
s sebou jen krmení pro zvířátka. 
Do nové role jsme se ponořili tak, že jsme 
si zpívali i cestou od domu k domu. Druhý 
den už Jana při přání a loučení začala ří-
kat, že příští rok přijdeme znovu. Aniž by-
chom se domluvili, vnímali jsme to také 
tak. Myslet na někoho druhého, třeba i 
neznámého, a svým koledováním přispět 
do velikého díla tříkrálové sbírky, bylo po-
vznášející. Když člověk miluje bližního 
svého, miluje i sebe. Takže příští rok zno-
vu… 

L. O. Michele 
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Ohlédnutí za Farním plesem 

Máme za sebou jubilejní 20. Farní ples, 
tradiční společenskou akci naší farnosti. 
Dovolte mi, jako hlavnímu organizátorovi, 
krátké ohlédnutí, které musí být pozitivní. 

Jsem moc rád, že náš ples si udržuje vyso-
ký standard po všech stránkách. Ať už je 
to výzdoba stolů, kvalitní kapela, sorti-
ment na baru či v neposlední řadě skvělé 
taneční výkony všech účastníků. Dle mé-
ho soudu je to výraz určité míry vkusu a 
osobního zapojení nás všech pro to, aby 
náš ples byl právě takový, jaký je. 

Řadě z vás, kteří jste jakoukoli mírou po-
mohli k uspořádání této akce, jsem již 
osobně poděkoval, a děkuji znova. Bez 
Vás by to jednoduše nešlo, ať už jste po-
mohli s chystáním, usilovně tančili či kon-
zumovali v baru. A pokud jde o tombolu, 
zde rovněž velké díky všem, kteří přispěli, 
opět se nám podařilo celou tombolu se-
stavit z vašich darů, takže příspěvek pro 
sdružení Ruka pro život bude rekordní. 
Zde pouze malá poznámka – některé dary 
jsme do tomboly opravdu zahrnout ne-
mohli – chceme, aby dary do tomboly 
měly určitou úroveň, takže věci použité, 
doma nechtěné (ať už svou vizáží či úče-
lem) či neustále se opakující do tomboly 
opravdu nepatří. Dary, které jsme nepou-
žili, jsme vrátili na faře. 

Budu moc rád, pokud se potkáme na dal-
ším Farním plese. Počítejme však s tím, že 
díky rostoucím nákladům bude naprosto 
nezbytné zvýšit vstupné, což bude také 
předmětem jednání ekonomické rady 
farnosti.  

A závěrem speciální díky Petře Mendlové 
za to, že se nechala nakonec přemluvit na 
spolumoderování plesu. 

Ondra Vít 

 

Pastorační rada farnosti 

V minulém čísle Rožně psal pan Šimonov-
ský, že se mi podařilo utvořit nové úklido-
vé skupiny mladých. Ten nápad sice vze-
šel z mé hlavy, ale nebýt vás, kdo jste na 
mou a Janinu výzvu odpověděli kladně, 
bych si mohl vymýšlet, co bych chtěl, a 
bylo by to houby platné. Za to vám patří 
velký dík. 

Ale přivedlo mě to na myšlenku, jak velký 
má naše farnost skrytý potenciál. Živá 
farnost se projevuje i tak, že v ní má kaž-
dý možnost sloužit tím, v čem je dobrý, co 
ho baví a naplňuje. A je tu evidentně 
spousta lidí, kteří jsou ochotní se zapojit, 
ale možná čekají, až je někdo osloví, nebo 
si nejsou jistí, jestli by někomu nelezli do 
zelí, nebo třeba prostě jenom nevědí, za 
kým by měli přijít. 

Já na většině farních akcí stojím za grilem. 
Dělám to rád a baví mě to. Ale co když ta-
dy máme nějaký skrytý talent, který by to 
dělal nesrovnatelně lépe, jenom se nepři-
hlásí, protože za tím grilem prostě stojím 
já? 

Nebo mi jedna milá farnice říkala, že by si 
ráda vzala kavárnu, ale že si nerozumí s 
těmi kávu připravujícími mašinkami. K 
tomu se přidala druhá, že ona by na ob-
sluhování neměla energii, ale klidně by 
napekla nějaké buchty. S vysokou prav-
děpodobností je tu i někdo, kdo by si ro-
zuměl s těmi mašinkami. Jen je potřeba 
tyhle lidi dát do kupy. 

Jako pastorační rada bychom chtěli far-
nost stmelovat, farníky spojovat a zapojo-
vat. Proto pokud máte někdo zájem při-
spět svou troškou do mlýna, jenom nevíte 
jak na to, nestyďte se přijít za mnou, o. 
Janem nebo kýmkoliv z pastorační rady. 
Určitě něco vymyslíme :-). 

Pavel Rejman 



     - 9 - 

Fond PULS – leden 2020 

V naší farnosti je v současné době 92 do-
nátorů, v brněnské diecézi je jich celkem 
již 5 142. Počátkem kalendářního roku 
dostávají všichni donátoři individuálně 
obálku s potvrzením o výši daru v před-
chozím roce a dále informace o nakládání 
s penězi fondu (letos např. valorizace pla-
tů kněží o 6 %). 

Podobnou informaci obdrželi donátoři 
každoročně ve stejném období, tj. v lednu 
každého roku. 

Koordinátorky JŠ + MP 

 

O. biskup Vojtěch slaví jubileum 
Rektora Kněžského semináře v Litoměři-
cích  ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval 
dnes již svatý papež Jan Pavel II. dne 14. 
února 1990 brněnským sídelním bisku-
pem. V pořadí třináctým. Biskupské svě-

cení přijal v kated-
rále sv. Petra a 
Pavla v Brně 31. 
března 1990. Bis-
kupské svěcení při-
jal velmi mladý – 
ve 43 letech, což je 
dle statistiky čtvrtý 
nejmladší v ději-
nách diecéze. Svou 

službu zahajoval po osmnácti letech se-
disvakance, kdy v čele diecéze nestál bis-
kup, ale po smrti biskupa Mons. ThDr. 
Karla Skoupého v roce 1972 ji vedl kapi-
tulní vikář Ludvík Horký. Jako biskupské 
heslo si biskup Cikrle zvolil jednoduchá 
slova: „Non ego, sed tu“, česky "Ne já, ale 
Ty" jako zkratku ozvěny slov Panny Marie 
i Ježíše Krista, jako vyjádření touhy ode-
vzdat svůj život do rukou milujícího Boha. 

 Letos slaví otec biskup Vojtěch 30. výročí 
své biskupské služby a je nejdéle působí-

cím brněnským biskupem v historii diecé-
ze od jejího založení v roce 1777. Na dru-
hém místě je šestý brněnský biskup Anto-
nín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který ve-
dl diecézi dvacet osm let (1842–1870). 
Aktuálně se dá biskup Vojtěch Cikrle 
označit také jako „doyen“ současného 
biskupského sboru, protože je dnes 
nejdéle sloužícím biskupem v českých a 
moravských diecézích.  V letech 1990 až 
2018 vysvětil celkem dvě stě čtyřicet tři 
kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kně-
ze brněnské diecéze od jejího založení. Je 
hlavním světitelem brněnských pomoc-
ných biskupů Mons. ThDr. Petra Esterky a 
Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a 
spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, 
např. současného vídeňského arcibiskupa 
Christopha kardinála Schönborna nebo 
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera. V roce 2009 přivítal biskup 
Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., 
prvního papeže, který navštívil brněnskou 
diecézi. 

Martina Jandlová, Biskupství brněnské 

 

Renča pro EkvádoR 

Milí farníci, srdečně vás všechny zdravím! 

Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše 
modlitby a vaši podporu, moc si toho 
všeho vážím. Přijde mi to neuvěřitelné, 
ale už je to přes půl roku, co jsem opustila 
naši domovinu a vyrazila do neznáma. Pl-
ně se spolehla na Boží pomoc a s chutí vy-
razila po těch Božích cestách, které jsou 
mnohdy klikaté, ale správné. A taky dob-
rodružné.  

V našem vyspělém evropském světě si 
často ani neuvědomujeme, jak moc jsme 
odkázáni na Boha a na pomoc druhých. 
Tváříme se, že jsme strašně samostatní a 
že k životu nikoho nepotřebujeme, proto-
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že vše zvládneme sami. Ale opak je prav-
dou. Pokud se mnou někdo nesouhlasíte, 
tak se zkuste zamyslet nad následujícími 
otázkami. Vykoupal ses dnes v řece nebo 
pod okapem (z dešťové vody)? Vypral sis 
své oblečení v potoce? Jaké zvíře sis dnes 
ulovil a následně připravil? Nebo jsi jedl 
jen plodiny, které sis vypěstoval? A co to 
prádlo, co máš na sobě? (Přišel jsi k němu 
jako krteček?) A takto bych mohla pokra-
čovat a to jsem zmínila jen nějaké materi-
ální věci... 

Zkusme se zamyslet, v čem jsme odkázáni 
na druhé a za co vše vděčíme Bohu. Do-
stali jsme toho strašně moc, ale mnohdy 
si to ani neuvědomujeme a toho všeho si 
nevážíme. Poděkujme mu za dary, které 
jsme od něj dostali a zkusme se zamyslet, 
jestli je správně využíváme. Je to škoda, 
nechat je ležet ladem. A pokud si jsme 
vědomi svých darů, můžeme mu je na-
bídnout, ať je využije tak, jak by bylo dob-
ré. Občas je to těžké, nabídnout se plně 
Bohu, ale moc krásné. 

Tak vám moc přeji, ať si jste plně vědomi 
svých darů a své hodnoty v Bohu, protože 
v Něm máme hodnotu úplně všichni. 

Požehnanou dobu postní vám z Ekvádoru 
přeje 

Renča Schmidtová 

 

Daruj modlitbu umírajícím 

V ČR spustili otcové pallotini projekt „Ko-
runka na cestu“. Má povzbudit k modlitbě 
za umírající. Najdete ji na 
www.korunkanacestu.cz. 

Kdysi umírali lidé častěji doma doprová-
zeni přítomností rodiny, láskou a modlit-
bou. Dnes je umírání často odtrženo od 
domova, mnohdy je spojeno např. s ne-
mocnicí a nezřídka také se samotou. 

Věříme, že smrt je především přechodem 
a začátkem života věčného. Vnímáme 
proto význam umírání a to, jak je důležité 
tento přechod doprovázet: 

- svou blízkostí- tam, kde je to možné 

- a modlitbou - vždy je to možné 

Proto také vznikl tento projekt, který má 
za cíl, povzbudit k modlitbě za umírající. 

Inspirací ke vzniku projektu byla slova Pá-
na Ježíše z Deníčku sv. Faustyny Kowal-
ské: „Napiš, že když se tuto Korunku bu-
dou modlit u umírajících, postavím se 
mezi Otcem a umírající duší ne jako spra-
vedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasi-
tel.“ (Den.1541)  

Modlit se za umírající je skutek milosr-
denství. 

Jak to funguje? 

1) Pomodli se Korunku. 

2) Vzbuď ve svém srdci úmysl darovat 
modlitbu Korunky umírajícím. 

Je pravda, že by se Korunka měla modlit v 
15,00 hod.? 

Je to možné, nikoliv nutné. Korunku je 
možné se modlit kdykoliv během dne, i 
několikrát za den. 

Tolik výňatek z webových stránek Korunka 
na cestu. Povzbuzení k této modlitbě přeje 
Jana Suchánková. 

 

Lucka ? 

Jen na úvod, nejedná se o pokračování 
kurzu Alfa?, ale o Lucku z Kociánky s ba-
tůžkem na zádech, která často navštěvuje 
mše svaté v našem kostele a skoro pravi-
delně ji svými zvuky narušuje. Lucka je 
Boží dítě jako my všichni a umí být poti-
chu a hodná. Znám ji z Kociánky, kde 
mám pět let praxe na Základní škole jako 
osobní asistentka. 
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Nejvhodnější způsob, když ruší mši je, ji 
vzít pod paži, ne za ruku, tento kontakt 
nemá ráda a vyvést ji z kostela ven. Ne-
komunikovat s ní, jen si dát prst na ústa. 
Odpovídat jí při mši na otázky nedoporu-
čuji, protože i já se stávám tím, kdo ruší a 
po její otázce následuje hned několik dal-
ších. Je to stejné jako s malými dětmi, 
když začnou rušit nebo brečet při mši a 
není slyšet pana faráře, vezmu dítě a jdu s 
ním hned ven nebo za dveře, než se 
uklidní. Také jsem měla dvě malé děti a 
bylo období, kdy jsme se s manželem na 
bohoslužbách střídali a naše malé zlobidlo 
nechali doma. Lucka bohužel s rodiči na 
mši nechodí, tak ji musíme usměrnit my 
farníci. Velký respekt má před muži. Já 
používám trochu znakovou řeč, když vy-
rušuje, přijdu k ní, dám si prst na ústa a 
rukou ukážu směrem ke dveřím a potom 
Lucka sama odchází. A co je důležité, ji 
umět pochválit, když je hodná po mši 
před kostelem. Zároveň ji také zahrnuji do 
svých modliteb, za její rodinu a žehnám ji. 
Nemá to lehké. Tyto děti s kombinova-
ným postižením potřebují hlavně lásku. 
Nám všem farníkům přeji hodně trpěli-
vosti, lásky a odvahy. 

Š. C. 

 

Zavedu svoji nevěstu na poušť 

a budu mluvit k jejímu srdci, říká Hospo-
din slovy proroka Ozeáše. A aby bylo úpl-
ně jasno, před touto větou mluví Ozeáš o 
předchozím chování nevěsty, a nebere si 
zrovna servítky, takže jeho výrazy nelze 
otisknout v žádném slušném farním časo-
pise.  Zkrátka a dobře, mluví o tom, že 
jeho milovaná nevěsta mu byla nevěrná s 
kýmkoliv, kdo šel zrovna okolo. Proto se 
rozhodl ji ztrestat: „Ztrestám ji … že chodí 
za svými milenci a na mne zapomněla, je 
výrok Hospodinův.“ (Oz 2,15). A pokraču-

je: „…zahradím tvou cestu hložím. Posta-
vím před ni zeď, aby nenašla své stezky. 
Žádný ji nevytrhne z mé ruky.“ A kousek 
dál: „Zasnoubím se s tebou navěky, za-
snoubím se s tebou spravedlností a prá-
vem, milosrdenstvím a slitováním. Za-
snoubím se s tebou věrností, a tak poznáš 
Hospodina.“ Tak tohle je pecka. Ona mu 
zahýbá a klaní se cizím bohům, a On jí sli-
buje spravedlnost a právo, milosrdenství 
a slitování. A žádné – už to víckrát nedě-
lej, ještě jednou a uvidíš, běda ti, jestli… 
Takhle dokáže odplácet jen Hospodin. A 
potom zavede svoji nevěstu na poušť a 
bude mluvit k jejímu srdci.  

Na první pohled to není typický postní 
úryvek, ale přesto celkem geniálně vyja-
dřuje to, o co v postní době jde.  Necho-
vám se vždycky dobře (dosaďte si každý 
podle své vlastní situace). Ale přesto: 
Hospodin po mně touží tak, jako touží že-
nich po své nevěstě. Vím, věřím, že jsem v 
Božích očích a jeho srdci nevěstou? Vzác-
nou, milovanou a jedinečnou? Jsem ocho-
ten nechat se od Hospodina vyvést z 
egyptského otroctví mých hříchů na 
poušť, abych mohl lépe slyšet jeho hlas?  

Izraelité zažili putování pouští a kapánek 
se jim to protáhlo. Také Ježíš si dal sou-
kromé exercicie před zahájením své mise 
právě na poušti. Zdá se tedy, že je to 
osvědčený prostor pro uvědomění si to-
ho, kdo jsem, kam mířím a jak můžu do-
sáhnout svého cíle. A proč zrovna poušť? 
Marek Eben zpívá v Malé písni do tmy: 
„Chceš-li si na něco pořádně posvítit, 
zhasni si, chceš-li se něčeho opravdu na-
sytit, nejez, chceš-li své běžící myšlenky 
zachytit, sedni si, chce to svůj čas, vážně, 
chce to svůj čas.“ Tak trochu obrácená lo-
gika – abych měl něčeho víc, musím toho 
mít míň.  
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Ale je to pravda, že chuť vody pořádně 
ocením, až jí budu mít nedostatek. Když 
mám srdce i mysl přeplněné hlukem svě-
ta, tak se mi tam ten Boží hlas už nevejde.  
A poušť je místem prázdnoty, místem, 
kde si můžu uvědomit svoji žízeň, svoji 
touhu.  A Ježíš probouzel v lidech touhu. 
„Co chceš, abych pro tebe udělal?“ 
„Chceš vidět?“ „Chceš být uzdraven?“ 
„Proste a bude vám dáno.“ „Kdybys vědě-
la, kdo ti říká, dej mi napít…“ Ježíš svými 
otázkami vracel lidi do středu jejich tou-
hy. A lidé ho pochopili, často právě ti, kte-
ří byli na okraji, kterým se nějak nedařilo 
žít ctnostný a dokonalý život, ale kteří si 
byli vědomi žízně svojí duše.  Táhly se za 
ním celé davy, musela to být úžasná at-
mosféra těch velkých setkání. Byli schopni 
rozebrat střechu, aby mu přinesli svého 
nemocného. Takové věci člověk nedělá, 
aby mohl zasednout v nějaké církevní 
komisi, nebo aby slyšel kázání o tom, že 
tanec je od ďábla (volně podle J. Eldred-
ge).  

Proto se nebojme, až nás postní doba 
zvedne od našich egyptských hrnců pl-
ných masa a pozve k cestě pouští. Jsme 
přece „nevěstou“. V tom tichu uslyšíme 
hlas, který bude mluvit k našemu srdci, 
jak nám slibuje Ozeáš. Chceš vidět? Chceš 
být uzdraven? Kdybys znala, co dává 
Bůh…(Jan 4,10). 

-maš- 

 

Z farní knihovny 

Kdo je hrdina? Kdo porazí nepřítele, nebo 
ten, kdo z nepřítele udělá přítele? 
Když lidstvo celou svoji historii bojovalo 
proti útlaku a chudobě, proti čemu bude 
bojovat, až na světě zavládne prosperující 
a mírumilovná demokracie? 

Jsou světová náboženství součástí, anebo 
řešením problémů dnešního světa? 
Co nám teorie her může prozradit o cho-
vání člověka? Co to je vězňovo dilema a 
platí pro naše rozhodování? 
Jaký byl důsledek vynálezu písma, abece-
dy a knihtisku? A co z toho pro nás plyne 
v době převratných změn v komunikač-
ních technologiích? 
Co plyne z poznání, že Bůh je Bohem ce-
lého lidstva, ale žádná víra není vírou ce-
lého lidstva? 
Koho by zajímaly odpovědi na tyto a ještě 
mnohé další otázky, ten je najde v knize 
Jonathana Sackse Důstojnost v rozdílnosti. 
Knize, která nabízí řešení, jak využít všeho 
dobrého, co nám nabízí doba globálních 
změn a přitom se vyhnout sebezničujícím 
nástrahám, které jsou v ní skryty. 

Honza 
 

 

 

Gustovo okénko 

TRÁPENÍ S HODINAMI 
„Hernajs, budík mi nezvonil!“ Vyskočil 
jsem z postele o hodinu později, vstříc 
sobotní ranní mši. Vytvořil jsem si osobák 
v běhu na trati Medlánky - Sv. Vavřinec a 
v sakristii jsem se zastavil právě včas, 
abych zklidnil dech, oblékl se a podíval na 
čtení. Je 7, pak 7:05, 7:10... a ze zpověd-
nice přichází o. Jindřich a v rukou nese 
hodiny, které se zastavily a oklamaly ho (v 
zásadě to byl tím pádem trénink na ne-
dělní čas ranní bohoslužby). A já si v du-
chu vynadal, proč jsem zbytečně běžel. A 
znovu si připomněl, jak před léty přišel o. 
Jacek na ranní mši trochu později a láteřil: 
„To je strašný, čínskej budík a vietnamský 
baterky.“ A já dodal (a málem byl uškrcen 
:-))): „A polskej kněz.“ 
Jednou mi to všechno v očistci spočítají…
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Něco pro děti … 

Milé děti, milí čtenáři, 

Koukněte se z okna nebo dveří – co tam vidíte? Je to tak, pomalu ale jistě nám začíná 
jaro. Toto období mám obzvlášť ráda. Příroda se probouzí, všechno začíná kvést, zele-
nat, vonět. A to mi vždycky znovu připomene, jak krásnou Zemi nám Pán Bůh stvořil a 
daroval. Všechny ty kopce, údolí, řeky a potůčky, zpívající ptáky, dravce kroužící nad 
lesem, stromy, květiny, šumění větru, prostě všechno to kolem nás Pán vytvořil z lásky 
k nám. Dal nám Zemi, abychom na ní žili, abychom se o ni starali a abychom se na ní a 
z ní radovali. Jenže my lidé ji občas spíš ničíme. Nechodíme pěšky, ale vozíme se všude 
autem; nakupujeme si pořád spousty a spousty nových věcí, které vlastně vůbec ne-
potřebujeme atd. Je to složité a svůj podíl na tom máme všichni. Ale zvlášť my, křes-
ťané, víme, jakou hodnotu má Země! Víme, že ji náš Otec vytvořil pro nás a z lásky k 
nám. Už proto bychom se o ni měli starat a snažit se ji chránit. Dokonce i děti toho 
můžou udělat spoustu. Všichni můžeme začít maličkostmi: Když vidím v trávě či v lese 
odpadek, seberu jej a vyhodím do koše. Když dopiji minerálku, nezahodím flašku do 
křoví (věřím, že to by snad nikoho ani nenapadlo), ale najdu kontejner na plast anebo 
(ještě lépe) ji příště použiji znovu na pití. Když jdu s maminkou na nákup, vezmu si z 
domu tašky, ať nemusíme kupovat igelitku. Je mi jasné, že spousta z vás tyhle věci dě-
lá úplně běžně. Vždycky je ale prostor pro zlepšení, každý z nás si může najít jednu 
další maličkost navíc, kterou může udělat pro naši Zemi. Vždyť to děláme i pro sebe a 
pro druhé a taky z vděčnosti Bohu.  

Přeji vám pěkné prožití právě začínající doby postní. 
Terka 

 
P.S.: Jako tradičně je pro nás všechny v kostele připravená postní hra. Tentokrát se 
budeme snažit celou postní dobu obzvlášť pozorně naslouchat Pánu Ježíši a podle jeho 
slov žít. Pro menší děti, větší děti i dospělé budou každý týden v kostele připraveny 
úkoly a za jejich splnění si budeme lepit postavičky na horu kolem obrázku Pána Ježí-
še, jako symbol naší ochoty naslouchat jeho slovům. Pravidla hry a všechno potřebné 
k účasti naleznete v kostele.  
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Informace z FER 

Milí přátelé, 

po právě skončeném roce 2019 a na začátku roku 2020 vám přinášíme informace o 

hospodaření farnosti v minulém roce a finančním výhledu na rok současný. 

V první tabulce přinášíme již tradiční přehled hospodaření za rok 2019: 

 

 

V loňském roce jsme kromě údržbových prací realizovali přípravu na budování zázemí 

vedle farní herny. Povolení jsme získali teprve v lednu letošního roku, takže investici 

směřujeme do roku 2020. 

V další tabulce prezentujeme rozpočet farnosti na rok 2020. 

Výnosy: Náklady:

Sbírky 1 282 587,00 Spotřeba materiálu 129 005,46

Dary 64 000,00 Ostatní služby 49 766,00

Nájemné 422 275,00 Spotřeba energie 155 611,54

Obdržené dotace z Biskupství brněnského Náklady na běžné opravy a udržování 86 343,42

Full of life 40 000,00 Dohody o provedení práce 68 400,00

Manžel.večery 15 000,00 Odeslané sbírky 198 580,00

Kurzy Alfa 10 000,00 Odeslané příspěvky na potřeby diecéze 0,00

Mimořádné sbírky - charita 61 968,00

Další příjmy Dary a charitativní výdaje 161 359,00

Daň z nemovitosti 4 479,00

Dotace, vstupné a příspěvky Farní pastorační a evangelizační projekty 239 470,00

FOL - vstupné, občerstvení, dary 172 649,00 Full of life 202 359,00

Příspěvky účastníků kurzů Alfa 4 600,00 Manžel.večery 29 321,00

Příspěvky účastníků manželských večerů 18 000,00 Kurzy Alfa 7 790,00

Příspěvky ostatní (tábor) 62 200,00 Farní tábor 62 901,00

Úroky z běžného účtu 5 361,00 Odpisy 495 655,00

Ostatní 30 339,00

Náklady celkem 1 713 538,42

Výnosy celkem 2 127 011,00

Rozdíl výnosů a nákladů 413 472,58

Stav peněžních prostředků k 1.1.2019 1 351 720,84

Rozdíl výnosů a nákladů 413 472,58

Odpisy roku 2019 (nepeněžní náklad) 495 655,00

Investice roku 2019 -24 200,00

Stav peněžních prostředků k 31.12.2019 2 236 648,42

Hospodaření farnosti v roce 2019
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V roce 2019 jsme získali dotace na evangelizační projekty farnosti pravděpodobně 

naposledy. Biskupství brněnské se do budoucna rozhodlo směřovat podporu do far-

ností, které na tom nejsou z hlediska aktivity a ekonomiky tak dobře jako naše far-

nost. Nicméně jednáme o cestě, jak se k podpoře alespoň některých projektů 

v budoucnu dostat. 

V roce 2020 nás čeká celá řada projektů, na které jsme se v roce 2019 připravovali. 

V případě vašich dotazů jsme i nadále k dispozici. 
 
S přáním dobrého prožití postní doby. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 
 

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle zpravodaje. 

Uzávěrka velikonočního Rožně bude 3. dubna. 

 

 

Výnosy: Náklady:

Sbírky 1 200 000,00 Spotřeba materiálu 100 000,00

Dary 30 000,00 Ostatní služby 58 200,00

Nájemné 430 000,00 Spotřeba energie 220 000,00

Náklady na běžné opravy a udržování 70 000,00

Další předpokládané příjmy Dohody o provedení práce 75 000,00

Předpokládané odeslané příspěvky na potřeby diecéze 180 000,00

Zažádané dotace pro FOL (MK, fond Credo)

FOL - vstupné, občerstvení, dotace, dary 110 000,00 Mimořádná sbírka - charita 13 000,00

Příspěvky účastníků kurzů Alfa 5 000,00 Dary a charitativní výdaje 120 000,00

Příspěvky účastníků manželských večerů 20 000,00 Daň z nemovitosti 4 500,00

Příspěvky ostatní (tábor, poutě) 65000 Farní pastorační a evangelizační projekty 240 000,00

Full of life 200 000,00

Úroky z běžného účtu 5 300,00 Manžel.večery 30 000,00

Ostatní výnosy 35 000,00 Kurzy Alfa 10 000,00

Farní tábor 65 000,00

Výnosy celkem 1 900 300,00

Odpisy 500 000,00

Náklady celkem 1 645 700,00

Rozdíl výnosů a nákladů 254 600,00

Stav peněžních prostředků k 1.1.2020 2 236 648,42

Rozdíl výnosů a nákladů 254 600,00

Odpisy roku 2020 (nepeněžní náklad) 500 000,00

Předpokládané investice a větší opravy roku 2020

Úprava kamerového systému v kostele -50 000,00

Věžička - nátěr -115 000,00

Oratoř - okno -80 000,00

Kůlna - projekt -200 000,00

Zadní vstuo do fary a odvlhčení - projekt -50 000,00

Zázemé ke kuchyňce - realizace -500 000,00

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2020 1 991 248,42

Rozpočet farnosti na rok 2020
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 2020 
2.3. Po  18.00 za Magdalenu a Marii Ostrou, rodinu Ostrou, Prchalovu a Bílkovu 

4.3. St  18.00 
na poděkování za zdárný průběh stavby, za syna a jeho rodinu a za 
sousedy 

5.3. Čt  7.00 za nová kněžská povolání a povolání k zasvěc. životu z naší farnosti 

6.3. Pá  18.00 na úmysl dárce 
    za zemřelou Milenu Bízovou a Evu Konečnou 

7.3. So  7.00 
na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha 
Svatého 

8.3. Ne 2. postní 7.15 na úmysl dárce 

   8.30 
za †rodiče a prarodiče a živou a †rodinu z obou stran a nemocnou sest-
ru 

   10.00 za farní společenství 

9.3. Po  18.00 za nemocné 

11.3. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Hammerovu a Kolaříkovu 

12.3. Čt  7.00 za Boží požehnání pro živé a zemřelé dobrodince a jejich rodiny 

13.3. Pá  18.00 na úmysl dárce 

    za katechetky naší farnosti 

14.3. So  7.00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání 

15.3. Ne 3. postní 7.15 za zemřelého manžela 

   8.30 
za oboje rodiče, manžela Bohumíra, vnučku Lucinku a Boží požehnání 
pro celou rodinu 

   10.00 za farní společenství 

16.3. Po  18.00 na poděkování 

18.3. St  18.00 za zemřelé Marii a Eduarda Tesařovy a živou a zemř. rodinu Trbolovu 

19.3. Čt Slav. sv. Josefa 7.00 na úmysl dárce 

20.3. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu a za dary Ducha Svatého 
    za rodinu Greenovu 

21.3. So  7.00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

22.3. Ne 4. postní 7.15 za obrácení a Boží požehnání pro živou rodinu 
   8.30  za farní společenství 
   10.00 na poděkování za 30 let manželství 

23.3. Po  18.00 na úmysly dárců 

25.3. St Zvěstování Páně 18.00 za bratra Bohuslava, jeho rodiče, prarodiče a dceru Alici 

26.3. Čt  7.00 za dar zdraví a Ducha Svatého 

27.3. Pá  18.00 za zemřelého tatínka Viktora Repku 
    za živou a zemřelou rodinu 

28.3. So  7.00 za zemřelé 

29.3. Ne 5. postní 7.15 za † manžela Jaroslava, rodiče Daškovy a Hobzovy a živou rodinu 
   8.30 za dary Ducha Svatého pro naše děti 
   10.00 za farní společenství 

30.3. Po  18.00 za akolyty naší farnosti 

1.4. St  18.00 za zemřelého manžela a živou a zemř. rodinu Kaňovou a Němečkovu 

2.4. Čt  7.00 za nová kněžská povolání a povolání k zasvěc. životu z naší farnosti 

3.4. Pá  18.00 za Roberta Popely 
    za dárce srdce a na poděkování za dar nového života 

4.4. So  7.00 na úmysl dárce 

5.4. Ne Květná neděle 7.15 za farní společenství 
   8.30 na poděkování za 90 let života a živou a zemřelou rodinu 
   10.00 za zemřelého Emila Staňka, oboje rodiče, bratra Josefa a švagra Aloise 

6.4. Po  18.00 za zemřelé kamarády 

8.4. St  18.00 za rodinu Manďákovu, Lesniakovu a dar živé víry 

9.4. Čt Zelený čtvrtek 18.00 
na poděkování za kněze, kteří sloužili a slouží v naší farnosti s prosbou 
o všechny potřebné dary 

10.4. Pá Velký pátek 18.00 na poděkování za dar víry a křtu 

11.4. So Bílá sobota 21.00 za farní společenství 

12.4. Ne Zmrtvýchvstání  7.15 na úmysl dárce 

  Páně / Hod Boží 8.30 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého 
  velikonoční 10.00 za akolyty naší farnosti 

 


