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Milí bratři a sestry!
Úvodník píši v době, kdy se opět začínají zpřísňovat opatření proti šíření
koronaviru. V mnohých lidech to vyvolává strach a paniku, která nás ochromuje
snad možná ještě více, než samotná opatření. Myslím, že zvláště v těchto situacích
a v této době je důležité si uvědomovat, co nám naše víra přináší. Nesmíme
zapomenout, kým jsme. Jsme (nebo tedy máme být) především lidmi naděje.
Naděje, která vychází z víry a z Boží lásky. Vtělený boží Syn je nazýván: „Immanuel,
to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘“(Mt 1, 23), Ježíš ubezpečuje apoštoly, když odchází k
Otci: „A hle, já jsem s Vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ (Mt 28,20).
Po vzkříšení Ježíš říká: „Nebojte se!“. Jiří Strach ve svém textu Úvaha o naději píše
tohle: „Je-li víra vzpínáním rukou člověka k Bohu, je naděje vřelým otevřením Boží
náruče každému člověku. Pakliže se do ní člověk s důvěrou svěří a nechá se
obejmout, spatříme krásnou paralelu, kterou známe z našeho světa. Když otec
objímá své děti, není to nic jiného než vzájemné vyznání lásky. Láska je tím tmelem
mezi vírou člověka v Boha a nadějí danou Bohem člověku, je jejím svorníkem, její
klenbou. Snad proto apoštol Pavel nadřadil lásku nad víru i nad naději. Věděl, že
láska je nejvíc, že bez lásky by takové objetí bylo studené a nevřelé, nenaplněné,
bylo by možná jen neemotivním aktem rozumu a lidské vypočítavosti. Právě z
vypočítavosti často k Bohu směřujeme v modlitbách naše naděje, které mají
zkvalitnit zdejší život.“
Přál bych nám všem, abychom byli lidmi naděje, která vychází z víry a je živena
láskou. Tak se můžeme skutečně stávat „solí země a světlem světa“. Promýšlejme
tyto postoje a snažme se je uskutečňovat v konkrétních činech v této době.
Váš otec Jan
Zdravím Vás, milí čtenáři!
Po svém východu z izolace mohu takto znovu poděkovat i vám za veškerou
modlitební i materiální podporu v covidové situaci.
Chtěl bych ještě připomenout téma biblických úryvků 23. neděle v mezidobí. Sice
jsem na některých bohoslužbách o tomto tématu mluvil, ale teď mám možnost i
napsat. Evangelium (Mt 18,15-20) mluví o napomenutí toho, kdo hřeší. Podle
tohoto tématu je vybráno i první čtení z knihy proroka Ezechiela o prorokovi, který
má napomínat, jinak se proviňuje.

Každý pokřtěný dostává při křtu pomazáním na temeni hlavy podíl na Kristově
kněžském, prorockém a královském úřadu. A naše téma, bratrské napomenutí,
patří k úřadu proroka. Prorok je ten, který má mimo jiné napomínat, a ve spisech
starozákonních proroků to čteme či slyšíme docela často. Hospodin (viz 1. čtení)
dokonce trestá proroka, který by nenapomenul…
Katechismus katolické církve, když vysvětluje úlohu laiků v církvi, mluví o jejich
účasti na prorockém úřadu pokřtěných. Ten se naplňuje ve vedení k víře jak
dospělých, tak i dětí a podílejí se na něm jak kazatelé, tak i věřící. Laici mají zvláštní
příležitost a dokonce i zvláštní účinný dopad proto, že se jejich život odehrává v
běžných světských podmínkách, připomíná církev v textech 2. vatikánského koncilu.
Kromě svědectví života je třeba hlásat evangelium i slovem. Vybavení věřící mají
tento prorocký úřad rozvíjet např. při katechetické výchově, vyučování teologie, ve
sdělovacích prostředcích.
Zásadní přínos a novost katechismu je v tom, že dává do souvislosti s prorockým
úřadem i vyjádření vlastního mínění nejen v napomenutí mezi sebou, ale také
směrem k pastýřům církve. Uvádí paragraf z kodexu kanonického práva kánon 822
odstavec 3, který říká:
„Křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost, podle svých znalostí, příslušnosti
a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu
církve a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům, s ohledem
na obecný prospěch a na důstojnost osob, mají právo s tímto míněním seznámit
ostatní věřící.“
Úřad proroka se naplňuje například na diecézní úrovni, v diecézní ekonomické radě,
ale také ve službě pastorační či ekonomické rady farnosti. Sdílení vlastního mínění
není jednoduché, a vyžaduje odvahu (v neděli jsem uváděl příklad odvážného
učitele z Plzně, který vyjádřil svoje mínění premiérovi). V médiích se setkáváme s
vyjádřením věřících ve věcech prospěchu či škodě církve. Samozřejmě není každé
napomenutí a kritika automaticky přínosná, či konstruktivní. I tady máme směřovat
k vystříhání se krajností na jedné straně - napomínání na každém kroku a za každou
cenu, až se stane protivným a provokuje ke hněvu, anebo druhého extrému, ve
kterém člověk napomínání vytlačí na okraj života, ke všemu mlčí a stěžuje si všude
jinde, než u toho, koho se to týká. Napomenutí není jednoduché ani udělovat, ani
přijímat, je součástí lásky k druhým, a je to i umění, kterému se lze učit, tak jako se
učíme i v jiných směrech, od Ježíše Krista, vzoru pravého lidství…
Evangelium 23. neděle v mezidobí k napomenutí nejprve vedlo adresáty - čtenáře
Matoušova evangelia v prvotní církvi. Už tehdy, v prvních desetiletích po Kristu to
bylo třeba. Avšak díky oživujícímu Božímu Duchu se toto slovo stává nadčasovým a
zasahuje až k nám, do naší doby 21. století…
Ježíši, děkujeme za povolání křesťanů, pomáhej nám tvořivě rozvíjet prorocký úřad,
svěřený nám při křtu!
Jindřich Kotvrda

Život ve farnosti
3.10. Pouť farnosti na Vranov
Sraz v 15:00 na Ořešíně, mše svatá
v 18:00.

18.10. Slavnost 120. výročí posvěcení
našeho kostela
25.10. Misijní neděle
Před kostelem bude Misijní koláč a
káva. (Prosíme o napečení dobrot)
25.10. končí letní čas (posun o hodinu
zpět)

1.11. Slavnost Všech svatých
Pobožnost za zemřelé
od 15:00 v kostele, poté společná
modlitba na hřbitově.

2.11. Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
mše sv. v 7 a v 18 hodin

3.11. Adorační den farnosti
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti. Zahájení v 9 hodin, zakončení
mší svatou v 18 hodin.

15.11. Udílení svátosti nemocných
při mši svaté v 8:30

22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
29.11. První neděle adventní
Při každé mši sv. budou žehnány
adventní věnce.
***

Snídaně na faře
- ve čtvrtek 10. 10. a 14. 11. po mši svaté.

Večery chval
- v sobotu 10. 10. a 7. 11. od 20 hodin.

Adorace se zpěvy z Taizé
- v sobotu 17. 10. a 21. 11., začátek vždy
ve 20.00.

Modlitba růžence za mír ve světě
13.10. a 13.11. v 17:30.

Společenství seniorů
- ve čtvrtek 15. 10. a 19. 11., vždy po mši
svaté na faře.

Snídaně na faře
- ve čtvrtek 8. 10. a 12. 11., vždy po mši
svaté na faře.

Setkávání maminek
- 16. 10., 13. 11. a 11.12., vždy od 9 do 11
na faře. Rády mezi námi přivítáme další
maminky.

Růžencová pouť okolo Ořešína
Každé 1. pondělí v měsíci ve 20.05 vychází
od konečné autobusu 70 na Ořešíně růžencová pouť. Jdeme po široké lesní rakovecké cestě, modlíme se růženec a ve
21.00 se vracíme zpět ke konečné. Pouť
se koná za každého počasí.

Mše svaté za nemocné
-2. října, 22. listopadu (8:30)

Mše svaté za zemřelé
-31. října, 28. listopadu

Mše svaté na úmysly dárců
- 7. října, 11. listopadu

***

Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova s P. Petrem Šikulou na téma Podněty od papeže Františka bude 11. prosince od
17 do 21 hodin.
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Životní jubileum
P. Josefa Rychteckého
Dne 18. července oslavil 70. narozeniny bývalý řečkovický farář P. Josef
Rychtecký.
Za otcem Josefem, který od svého odchodu z Řečkovic působí ve farnostech Prosetín a Štěpánov n. Svratkou,
se s gratulací vypravilo také několik
jeho bývalých řečkovických farníků.
Jménem celé farnosti jsme o. Josefovi
popřáli, předali dárky a společně zavzpomínali
na
jeho
působení
v Řečkovicích. Otec Rychtecký na naši
farnost často vzpomíná, myslí na nás
ve svých modlitbách a všechny také
prostřednictvím Rožně pozdravuje.
V prosetínském kostele každého rád
uvítá, ve všední dny kromě čtvrtka a
soboty je zde mše svatá vždy v 18 hodin, v neděli pak v 8 hodin.
-mf-

POMOC BLIŽNÍMU
Milí farníci, v rámci naší farní aktivity
„Pomoc bližnímu“ hledáme dobrovolníka, který by byl ochoten občas zašít
drobné prádlo osobám s mentálním
postižením bydlícím v chráněném
bydlení. Jde o zašívání dírek a děr,
není potřeba na šicím stroji, stačí ruční šití. Asistenti chráněného bydlení
nemají ve službách časový prostor na
zašívání prádla, většina klientů nemá
rodiče či jiné zázemí. Zajištěno by bylo
donesení/odnesení prádla.
Kontaktovat možno paní Olgu Bednaříkovou: 736 139 073, vedoucí Chráněného bydlení sv. Michaela.
Děkujeme za vaše nabídky pomoci,
přejeme všem ve zdraví prožité slunečné babí léto.
Irena a Katarína

Říjen - měsíc růžence
Gabriel Amorth napsal, že každé
Zdrávas Maria je pro ďábla jako úder
po hlavě. A jestliže někdo věří, že
modlitba má nějakou sílu a moc, tak
růženec že je silnější než atomová
bomba. Skutečnost, která tuto modlitbu dělá tak mocnou, spočívá v tom,
že je současně jak modlitbou i meditací. Je určena Otci, Blahoslavené
Panně i Nejsvětější Trojici, a představuje meditaci zaměřenou na Krista.
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Biskup Jan Vokál vysvětluje, že modlitba růžence nám dokáže zprostředkovat Boží blízkost. Tajemství, o nichž
rozjímáme, nás posvěcují.
Modlím-li se růženec, naslouchá mi
Maria, naslouchá mi Ježíš, Otec i Duch
svatý.
Modlím-li se růženec a myšlenky mi lítají všude možně, stále se modlím růženec. Bůh ví, že bych mohl dělat
cokoli jiného, ale že jsem se rozhodl
modlit se a být Bohu blíž, i když mi to
nejde.
Modlím-li se růženec, modlím se nad
Písmem, živým slovem Božím, neboť
jednotlivá tajemství z něj vycházejí.
Teprve až se začnu růženec modlit,
zjistím, jak krásná a mocná to je modlitba.
Růženec se mohu modlit tak, že rozjímám nad jednotlivými tajemstvími,
že rozjímám nad tím, co jimi chce Bůh
říci mému životu. Každé jedno tajemství mohu obětovat za konkrétního
člověka a jeho potřeby.
Při modlitbě růžence lze jednotlivá tajemství vztáhnout na všechny životní
situace. Mám radost, trápení, bolest,
starosti? Mám i růženec.
Záleží-li nám na tom, aby naše děti
měly víru a vztah k Bohu, je důležité,
aby nás často viděli modlit se růženec
a abychom se jej s nimi modlili společně. Modlitba růžence dává druhým
(a zejména dětem) příklad vztahu k
Bohu skrze Marii.
Společná modlitba růžence vytváří
vzájemnou jednotu, jednotu v rodině,
v komunitě.

Že je to dlouhá modlitba? Celý růženec trvá 25 minut. Někomu více vyhovuje modlit se ho po částech během celého dne. Desátek trvá 4 minuty. To zvládne i dítě.
Jan Levíček

Dobrá zpráva pro rodiny
Možná jste mladí rodiče s malými
dětmi, nevíte, kde vám hlava stojí, a
vnímáte, že vám už nezbývá čas, fantazie ani energie, abyste ještě k tomu
všemu hlásali radostnou zvěst. V tom
případě mám pro vás dobrou zprávu!
Díky České katolické charitě se můžete začátkem ledna stát Božím nástrojem, který přináší požehnání svému
okolí. Nechce se toho po Vás moc,
vlastně nic jiného než trochu vašeho
času. Nebojte, žádoucí nadšení zajistí
vaše děti.
Jak jistě víte, vždy 1.–14. ledna probíhá v České republice Tříkrálová sbírka.
A zatímco mladých rodin v naší farnosti přibývá, tříkrálových koledníků
kupodivu ubývá. Myslím, že je to škoda.
Koledování není nic složitého. Vy sami
si zvolíte, kolik času chcete koledování
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věnovat a nemusíte to ani nikomu
hlásit. Jestli vám vyhovuje koledováním strávit sobotní odpoledne, proč
ne. Nám se třeba osvědčilo koledovat
tak hodinku a vyrazit raději vícekrát,
3x, 4x, 5x, podle našich sil a zdraví.
Stabilní musí být dospělá osoba (vy),
ale děti mohou fluktuovat. Pro nás
bylo vždy důležité sehnat nějakého
kamaráda, pro děti to pak byla mnohem větší zábava. Kostýmy králů vám
zapůjčí řečkovická charita, stejně tak
korunky. Pokud se obáváte, že nezvládnete shromáždit velkou částku,
netrapte se tím. Není to přece soutěž.
Já osobně vidím jako mnohem podstatnější to, že můžeme žehnat domovy lidem, které by jinak nikdo nepožehnal. Že můžeme popřát Boží
ochranu, pokoj a dobro lidem, se kterými se o Bohu nikdo nebaví a možná
ani oni na něj nemyslí. Že můžeme vysvětlit, že písmena K+M+B+ ve skutečnosti znamenají "Ať Kristus žehná
(vašemu) příbytku." Myslíte, že to někoho naštve? Naopak, je znát, že lidé
po Božím požehnání touží a jsou za
něj vděční.
Většinou naší farnosti ale tříkráloví
koledníci stále neprochází. Je nás totiž
málo. Takže když váš panelák, ulici
nebo její část neobejdete vy, nepůjde
tam s Tříkrálovou sbírkou s největší
pravděpodobností nikdo.
Pokud byste se rádi připojili, kontaktujte prosím už teď na podzim našeho
farníka Česlava Ulricha na e-mail: ceslav.ulrich@seznam.cz.

Renča pro EkvádoR
Milí farníci, srdečně vás všechny zdravím, tentokrát už z Česka! Chtěla bych
vám hrozně moc poděkovat za všechny vaše modlitby a podporu, bez toho
by to vůbec nešlo. Hrozně moc si toho
vážím. Pán Bůh zaplať!
Jsem už tedy k potkání v Brně a v průběhu podzimu bych ráda uspořádala
nějaké to povídání o mé dobrovolné
službě. Až budu znát přesný termín,
objeví se v ohláškách. :)
Pokud někoho z vás nebo vašich blízkých dobrovolná služba zaujala a uvažuje, jestli by to také nebylo pro něj,
od října začíná další ročník přípravného kurzu, který se skládá z osmi víkendů. První víkend je zcela nezávazný, na kterém se přesně dozvíte, co to
ta dobrovolná služba je a jak vypadá v
různých zemích světa. Víkend je ideální pro všechny, kdo si s myšlenkou
dobrovolné služby i jen pohrávají. Na
jeho konci můžete totiž úplně v klidu
říct, že to všechno je moc zajímavé,
ale zjistili jste, že to není nic pro vás. A
určitě nebudete sami, vždy se někdo
najde, kdo jede jen na první víkend.
Pro více informací se můžete podívat
na tyto stránky:
https://www.adopcenablizko.cz/statse-dobrovolnikem/
Ještě jednou všem mnohokrát děkuji
a přeji vám krásné a požehnané dny.
A třeba na tom povídání o Ekvádoru
na viděnou. Anebo někdy jindy.
Bývalá dobrovolnice Renča Schmidtová

Jana Levíčková
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VÝROČÍ ZNOVUPOSVĚCENÍ
KOSTELA SV. VAVŘINCE
V říjnu letošního roku si zdejší ř. k.
farnost připomíná 120. výročí znovuposvěcení kostela sv. Vavřince.
První písemná zmínka o kostele v
Řečkovicích pochází z r. 1338. Původně gotický jednolodní kostelík byl v letech 1714 – 1716 rozšířen na půdorysu kříže podle plánů brněnského stavitele Mořice Grimma. Koncem 19.
století, za působení faráře P. Josefa
Kováře, došlo ke generální opravě a
kostel byl 14. října 1900 slavnostně
znovuposvěcen brněnským biskupem
Františkem Sal. Bauerem.
O tom, že to byla pro farnost, již tvoří
kromě Řečkovic také Mokrá Hora,
Jehnice, Ořešín, Ivanovice a Medlánky, veliká událost, svědčí dobový tisk z
16. 10. 1900, který cituji v původním
znění.
„Farnost řečkovská slavila včera veliký svátek – posvěcení svého obnoveného chrámu Páně a tří nových oltářů. J.
E. vdp. biskup Dr. František Sal.
Bauer zavítal v sobotu odpoledne do
Řečkovic prapory ozdobených. Uvítán
byl od spolků veteránských a školní
mládeže od ndp. faráře a konsistorního
rady Jos. Kováře a nadučitele p. Filkuky, jenž v pěkné řeči ujistil J. E., že
sbor učitelský vychovávat bude svěřené dítky, by byly důstojnými chrámy
Ducha sv. Ve škole k tomu přiměřeně
a vkusně upravené uložil J. E. ostatky
svatých určené pro nové oltáře, pomodlil se předepsané církevní hodinky
s duchovenstvem a promluvil povzbuzující řeč k horlivosti a obětavosti pro

chrám Páně. Na večer vrátil se J. E.
opět do Brna. V obci bylo večer slavnostní osvětlení. Včera ráno přijel J.
E. o 7. hod. do Řečkovic v průvodu
svého sekretáře dp. Dra Františka
Ehrmanna. Uvítán byl u fary od školní mládeže, družiček, spolků veteránských a hasičských z farnosti řečkovské, sborů učitelů a duchovenstva. Z
fary odebral se průvod církevní za
zpěvu mariánské písně „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe“ do školy, kdež začaly církevní obřady žalmy kajícími.
Ze školy odebral se průvod vedený J.
E. biskupem ke kostelu, kdež ihned
začaly posvátné obřady svěcení. Mezi
tím co uvnitř kostel svěcen byl, kázal
před kostelem P. Tomáš Šilinger o významu katolického chrámu. Po kázání
odebral se církevní průvod opět do školy pro ostatky svatých, jež zaneseny do
kostela a za předepsaných obřadů v
nových oltářních kamenech uloženy
byly. Po dokonaném svěcení obnoveného chrámu i nových oltářů sloužil J.
E. pontifikální mši sv., za asistence
vdp. kanovníků mrgra J. Vojtěcha,
mrgra Jak. Kapusty, mrgra Dr. Jos.
Pospíšila, vdp. děkana Cyrilla Riedla a
vp. P. Spaziera. Posvátné obřady započaly o ½ 8 hod. a skončily až po 2.
hod. odpoledne. Jménem školní mládeže a celé farnosti vyslovila žákyně J. E.
srdečné díky za všechnu obětavost a
námahu a zároveň ujistila, že všichni
vážiti si budou posvěceného chrámu
Páně. Dvě jiné žákyně podaly J. E. kytice. Řečkovský farní chrám Páně je
velmi pěkně obnoven, nové oltáře jsou
rovněž velmi vkusné. Vdp. faráři a
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konsistor. radovi J. Kovářovi, jakož i
těm farníkům, kteří na obnovu a výzdobu chrámu Páně přispěli, náleží
plný dík a uznání.“
Slavnost nově posvěceného chrámu
dodnes připomíná pamětní deska za
hlavním oltářem.

Ludmila Ulrichová

Víra a covid-19
Rozhodla jsem se zveřejnit svůj názor
k současné, možná již druhé vlně
pandemie covid-19.
Pohnutkou, která mě k tomuto vede,
je telefonát s kamarádkou, ve kterém
mi líčila prožitky z pobytu na Duchovní obnově. Kvitovala, že při bohoslužbě v plném chrámě věřících, neměl

nikdo ochranné roušky. V telefonátu
bylo zmíněno i velké šíření nákazy z
nočního klubu v Praze, kde proběhlo
pití z jednoho brčka. Úmyslně zmiňuji
oba tyto případy a ptám se: V čem je
uvolněná preventivní ochrana rouškou v chrámě jiná než v nějakém klubu nebo na jemu podobných akcích?
Za uvolněné chování lidí v různých
klubech, barech, akcích i na „nutných“
dovolených u moře, dávám vinu majitelům a pořadatelům. Proč jim jde
hlavně o peníze a proč nedbají nebo
neusměrní uvolněné jednání lidí? Preventivní ochrana by měla být přece v
jejich zájmu a na prvém místě. Jejich
nezodpovědnost a také těch, kdo se
pod jejich dohledem uvolněně chovají, pak přece může vést k úplnému zákazu jakýchkoliv akcí. Proč nebýt obezřetní a spokojit se s málem? Až se díky šíření nákazy vše zavře, tak to se
pak každý ozve a požaduje finanční
náhradu od státu. Ale ty vydané peníze ochuzují přece nás všechny a zadlužují naše děti a vnoučata!
Ta samá situace platí také pro nás věřící. Nebo snad není lepší být na mši
svaté v kostele osobně přítomen, než
její přenos sledovat v televizi či z internetu?
Ve zpytování svědomí podle Desatera
se v Kancionálu říká: Miluj svého bližního jako sám sebe. V pátém přikázání ,,Nezabiješ" se píše: Sebevláda je
plodem duševního tréninku, je nutná
k vnitřní a vnější svobodě člověka.
Především je to jedna z podmínek následování Krista, který řekl: Kdo chce
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jít za mnou, zapři sám sebe, den co
den ber na sebe svůj kříž a následuj
mě (Lk 9,23). A pod tímto textem jsou
pro nás následující otázky: Nevydával
jsem svůj život lehkomyslně do nebezpečí? Nepoškozoval jsem svoje
zdraví? Nevydal jsem do nebezpečí život a zdraví svých bližních?
Ptám se: Proč jít naproti nákaze a
ohrožovat sebe i své bližní, když nebudu dbát na preventivní doporučení? Vím, že různá omezení nás svazují
a možná i pohoršují.
Rovněž já sama jsem zvažovala, co
udělat s naší letošní dovolenou. Již na
podzim loňského roku jsme zaplatili
zálohu na sedmidenní pobyt s procedurami v srpnu t. r. ve Františkových
Lázních. K běžným věcem jsme přibalili ochranné roušky a odjeli (slevové
kupóny od státu jsme nevyužili).
Roušky jsme použili pouze v kostele.
Na všech pokojích, chodbách a vstupech byla umístěna dezinfekce. V obchodech byly naznačeny rozestupy. Ty
byly velice dobře realizovatelné i na
všech veřejných prostranstvích a
hlavních kolonádách, a to ve všech
třech našich západočeských lázních. V
Karlových Varech, Mariánských i Františkových Lázních bylo poloprázdno.
Nikde žádné davy lidí, v pravé poledne poloprázdné letní zahrádky s občerstvením (ve Františkových Lázních
byly otevřeny na hlavní kolonádě
pouze dvě). Ve všech třech městech
byla spousta podniků, hotelů i ubytovacích domů pro pacienty zavřených a
opuštěných. Byl to až tristní pohled.

Dolehlo na mě, když jsem si představila, kolik lidí přišlo o práci.
Ze zprávy na internetu jsem se v těchto dnech dočetla, že Světová zdravotnická organizace WHO vyzvala světové vlády, aby jednaly s lidmi protestujícími proti anticovidovým opatřením.
Uvádí se v ní, že chápou, že lidé jsou
již unaveni a touží pokračovat ve
svém normálním životě. Chápou, že
země se chtějí i ekonomicky znovu
rozjet, ale uvádí, že žádná země nemůže předstírat, že pandemie skončila.
Také my věřící pociťujeme omezení.
Vždyť již při vstupu do kostela chybí
svěcená voda, v současné době nad
100 lidí máme roušky a další. Musím
se s vámi podělit o zážitek z kostela
Povýšení svatého Kříže ve Františkových Lázních. Tamní kněz praktikuje
naprosto úžasné řešení. Na začátku
mše svaté prochází středem kostela s
kropenkou a všechny přítomné svěcenou vodou v chrámě požehná. Kostel je v bezprostřední správě Rytířského řádu křížovníků s červenou
hvězdou. Tento řád – jediný původně
český církevní řád – od sv. Anežky
České (zakladatelka řádu), dostal za
úkol péči o nemocné. Když mše svatá
dospěla k úkonu – Pozdravení pokoje
– kněz již nepoužil větu: Pozdravte se
navzájem pozdravením pokoje (praktikuje se to tak ve více farnostech).
Následuje chvíle, kdy se všichni na sebe a kolem sebe pozdravíme, ale bez
podání rukou. Aby nedocházelo k nerozhodnosti v této situaci, myslím, že
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by bylo logické buď tuto větu vynechat anebo mít při sobě dezinfekční
prostředek a po případném podání
rukou jej před přijímáním použít.
Tak tolik k mým úvahám nad pandemií covid-19. Jinak, smrti se nebojím,
vše odevzdávám do rukou Božích. Nechci však žít zbytečně a jít něčemu
„naproti“, když to není třeba.
Závěrem mi dovolte, abych se všem,
kterých se má slova dotknou, omluvila za svoji přímost. Jsem již taková, že
jednám na rovinu a říkám, co si myslím a o čem rozvažuji. Vyprošuji všem
hojnost zdraví a v Duchu Božím i
správné jednání a následování Ježíše
Krista.
Jana Suchánková

Z farní knihovny
Na úvod bych vysvětlil svou troufalost
číst a psát o Temné noci svatého Jana
od Kříže tím, že čteme o lásce Romea
a Julie, aniž máme ambice prožít celý
jejich příběh.
V úvodu Federica Ruiz Salvadora je
popsán stav člověka procházejícího
temnou nocí jako několikanásobné
utrpení, z něhož nejtěžší je předpokládané opuštění Bohem… Kdyby se
mu však podařilo přesvědčit se o tom,
že je to Bůh, který zkoušku sesílá a s
pozorností sleduje jeho vývoj, další
muka by mu nepůsobila bolest. Tady
jsem zpozorněl a vzpomněl Junga,
kterého představa, že Jób je Hospodinem předáván Satanovi, aby jej pokoušel, a následně sledován, jak obstojí ve zkouškách, inspirovala k napsání Odpovědi na Jóba. Jung v ní má
málo pochopení pro chování Hospodinovo a v jejich při stojí plně na straně Jóba. Jak je však řečeno dále: tytéž
jevy, viděny do hloubky, mají velmi
odlišný význam.
Z knih Richarda Rohra je patrné, že k
formaci dospělého člověka patří bolest, obtíže a jejich překonávání,
zkrátka krize. To stejné najdeme na
stránkách Temné noci, kde svatý Jan
opakovaně tvrdí, že časem silného
duchovního růstu jsou noci, chvíle krizí, zatímco období klidná jsou přestávkami k odpočinutí a nabrání sil. A
tak jsme stejnou Boží láskou, která
nám umožňuje zažít pocity naplnění a
smyslu, vedeni temnou nocí, kdy se
naopak zdá, že nic nemá smysl, a kdy
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je ohněm spalováno vše staré, nepotřebné.
A to, že Hospodin poskytl Jóba Satanovi k pokoušení, to je náš lidský úděl
ve svobodě, kdy i zlu je dána šance
aby duše, která není obezřetná, byla
snadno klamána. Dnes bychom, s jistou nadsázkou a odlehčením, mohli
říct, že jí chybí kritické myšlení.
K samotnému textu se neodvažuji
psát, protože toho nejsem hoden,
snad jen, že se mi líbil, místy moc.
Honza V.

„Lhát a krást se nemá, co to znamená,
těch 50!“
„Já nic, já jen 30 lidí, 20 umřelo strachem.“
Tímto příspěvkem vás nechci motivovat k odložení roušek a návštěvě megaakcí, ale přeji vám Naději a Radost.
Vzhledem k tomu, že humor je nejlepší lékař, přidávám dvě básně, ač jsem
si vědom, že ne ode všech budu zařazen mezi výrazné osobnosti katolické
poezie přelomu 20. a 21. století…

Gustovo okénko

Sedí kovid v kostele
a směje se vesele:
Na babku si počíhám,
do krku se podívám.
Když však přišlo požehnání,
zbledl bídák k nepoznání.
Nohy se mu podlomily
a bacil je slabý, bílý.
No vida!
Zhroutil se plán kovida!
V kostele je dobře Pane,
zde nás kovid nedostane.

Mnohokrát se mi doneslo, že mnozí z
vás čtou nejdříve moje okénko a teprve potom louskají ostatní, zdaleka významnější příspěvky. Musím vás
ubezpečit, že třeba skrze úvodníky
našich otců dojdete spíše spásy, než
když se chcete pouze smát😊... Proto
tentokrát tedy trochu vážněji..
Sedlák šel na pole, a jak vycházel z
vesnice, potkal Smrtku s kosou.
„Kam jdeš kmotřičko?“
„Ale to víš, máme tu takový zdravotní
pandemický malér, tak si jdu pro 30
lidí.“
Oba aktéři pak šli za svou prací. K večeru se opět potkali, první mířil domů,
Kmotra odcházela z dědiny. Sedlák se
doma pustil do jídla a ještě se zeptal
panímámy, co je nového.
„Ale, představ si, 50 jich dnes vzala
Kmotřička“, zněla odpověď hospodyňky. To chlapa notně naštvalo, vyskočil od stolu a běžel za Smrtkou.
Když ji dohnal, zostra se do ní pustil:

***
Spinká blecha na faře,
v kaplanově kytaře.
Farář má dnes dlouhou chvíli,
bere nástroj bohumilý.
A hned s prvním akordem,
vystřelí ta blecha ven.
Však já ti dám panečku!!..
hryže ho do zadečku.
A co na tom je tak zlaté?..
Farář vzýval všechny svaté!
A.D.
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Oslavy 30 let od obnovení skautingu v Řečkovicích
Milí přátelé – bratři a sestry, možná již kolem Vás proplula informace, že
skauti v Řečkovicích chtějí oslavit 30 let od znovuobnovení skautingu. Snažili
jsme se v zimě na jarní dny připravit velkou akci. Bohužel, kvůli známým
okolnostem to na jaře nevyšlo. Během léta jsme se dohodli s farností a Orelskou jednotou, že bychom tuto akci udělali v rámci posvícení. Nu, situace
kolem koronaviru vypadá z pohledu organizátorů akcí opět podobně jako na
jaře. Takže budeme opět chystat a třeba to tentokrát vyjde…
Naše středisko má přes 300 členů a skládá se z 6 oddílů, z nichž 5 sídlí v Řečkovicích a jeden oddíl v Moravských Knínicích. Každý oddíl je rozdělen do
několika družin, které se pravidelně každý týden schází pod vedením svého
rádce v klubovně. Celý oddíl pořádá obvykle jednou za měsíc společnou,
různě tematicky zaměřenou akci. I přes náročnost na organizaci a přípravu,
bývá během roku několik akcí, které jsou určeny pro celé skautské středisko.
V říjnu plánujeme oslavit 30 let od obnovení skautingu v Řečkovicích. Právě
před třiceti lety probíhaly první schůzky družin a oddílů, kterým se podařilo
po revoluci obnovit skautskou činnost. Následovaly první tábory – na přiložené fotografii vidíte 46. oddíl na jednom z prvních táborů v devadesátých
letech na „starém“ tábořišti Uhřínově u Velkého Meziříčí, které nám tehdy
zapůjčovali uhřínovští skauti.
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Je mi ctí pozvat Vás – bývalé členy střediska, přátele skautingu a další spoluobčany, kteří mají zájem se dovědět něco více o naší činnosti, na Oslavy 30
let svobodného skautingu v Řečkovicích. Takto jsme nazvali akci, která proběhne 18. 10. 2020. Akce odstartuje v devět hodin ráno otevřením kluboven na adrese Prumperk 3. V klubovnách se budete moci seznámit s naší
činností a nahlédnout do historie střediska. Přilehlou farní kavárnu budou
obsluhovat skauti. V 10 hodin proběhne v kostele slavnostní bohoslužba
zaměřená jak na toto výročí, tak na výročí posvěcení kostela.
Odpoledne pak společně s farností, orly a sokoly připravíme soutěže pro děti
a výstavu k oslavám 30 let skautingu v Řečkovicích. Výstava i soutěže proběhnou v Orelském areálu za gymnáziem. Další informace naleznete v pozvánce na posvícení.
Za všechny řečkovické skauty Vás srdečně zve
Jirka Libus – Chem

(Půl)stránka pro děti
Milé děti, milí čtenáři,
Jistě všichni víte, co je to „rozvrh hodin“. Jen tak pro připomenutí, je to takový týdenní rozpis či plán činností, kterými se budeme zabývat. Nejprve v
něm máme naplánované předměty, které nás čekají ve škole. Později do
rozvrhu přidáváme také odpolední kroužky. A až už je toho na tabulku rozvrhu moc, pořídíme si kalendář či diář a své plány si píšeme tam. Zapisujeme
si plány na víkend, odpoledne s kamarády, oslavy narozenin, ale také termíny a úkoly.
Najednou jsme se ale ocitli v době, kdy je to s plánováním trošku složitější.
Můžeme mít skvělý rozvrh, můžeme být přihlášení do super kroužků, mít
plány na víkend či dovolenou. Naše sebelepší plány a rozvrhy ale můžou
kdykoliv ze dne na den padnout kvůli nemoci, která nás všechny teď ohrožuje. Je možné, že opět bude mnoho akcí zrušeno, mnoho obchodů či podniků
omezeno či zavřeno. Může se stát, že opět budeme muset zůstávat doma.
Může se dokonce stát, že sami budeme nemocní či v karanténě.
Nebojme se toho! Pusťme do našich rozvrhů a diářů a plánů Pána Boha. Měli bychom s ním počítat vždy, ale v této době snad ještě víc. Předejme mu
naše plány a taky naše obavy. Možná se náš život pak sice nebude odvíjet
přesně podle našeho rozvrhu či diáře, ale jak by mohl náš plán být lepší než
plán našeho nebeského Otce?
Přeji hodně odvahy a trpělivosti do těchto dní.
Terka
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Pořad bohoslužeb do začátku adventní doby
28.9.
30.9.
1.10.
2.10.

Po
St
Čt
Pá

3.10. So
4.10. Ne

5.10.
7.10.
8.10.
9.10.

Po
St
Čt
Pá

10.10. So
11.10. Ne

12.10.
14.10.
15.10.
16.10.

sv. Václav

sv. andělé strážní
27. neděle v mezidobí

sv. Faustina Kowalska
P. Maria Růžencová

28. neděle v mezidobí

Po
St
Čt
Pá

17.10. So
18.10. Ne

19.10.
21.10.
22.10.
23.10.

Po
St
Čt
Pá

24.10. So
25.10. Ne

29. neděle v mezidobí
120. výročí
posvěcení kostela

sv. Jan Pavel II.

30. neděle v mezidobí

26.10. Po
28.10. St
29.10. Čt
30.10. Pá
31.10. So

sv. Šimon a Juda

18:00 za akolyty naší farnosti
18:00
7:00 za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu
18:00 za nemocné
za Elišku Lesniakovou a její novou rodinu
7:00 na poděkování
7:15 za farní společenství
za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, Aloise a Františka a Boží po8:30
žehnání pro celou rodinu
10:00 na poděkování za 18 let života
18.00 za zemřelou Boženu Chlupovou a Petra Kováře
18.00 na úmysly dárců
7:00 za rodinu Havlíkovu
18:00 na poděkování
za Markétu a Martina Mrňousovy
7:00 za zemřelé Annu a Bohuslava Daňkovy a dceru Annu
7:15 na poděkování
8:30 za zemřelého Josefa Burdu a Marii Vaclovou
10:00 za farní společenství
18:00 za zemřelého manžela Jana a živou rodinu
18:00 za dar obrácení a dar nové víry
7:00 na poděkování
18:00 na poděkování
na poděkování
na poděkování a za zemřelého P. Ivana Pešu a zemřelé rodiče
7:00
z obou stran
7:15 za zemřelého Jaroslava Hudce a duše v očistci
8:30 za zemřelou kmotřenku Olgu a duše v očistci
10:00 za farní společenství (POSVÍCENÍ)
18:00 na poděkování
18:00 za zemřelého Pavla Ulricha
7:00 za zemřelé rodiče z obou stran
18:00 za pravnoučata a celou rodinu
za zdraví manžela a živou rodinu
7:00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu
7:15 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
8:30 za farní společenství
10:00 za dar manželství s prosbou o dar moudrosti
18:00 za zemřelého manžela a živou rodinu
za zemřelé rodiče Marii a Karla Kvitovy a dary Ducha Svatého pro
18:00
živou rodinu
7:00 za udržení a posílení víry v rodinách dětí
18:00 za uzdravení
za živou a zemřelou rodinu Němečkovu
7:00 za zemřelé
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1.11. Ne

Slavnost
všech svatých

2.11. Po
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.

Út
St
Čt
Pá

7.11. So
8.11. Ne

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
Adorační den farnosti

32. neděle v mezidobí

9.11. Po
11.11. St
12.11. Čt
13.11. Pá

sv. Anežka Česká

14.11. So
15.11. Ne

33. neděle v mezidobí

16.11.
18.11.
19.11.
20.11.

Po
St
Čt
Pá

21.11. So
22.11. Ne

Slavnost Ježíše Krista
Krále

23.11. Po
25.11. St
26.11. Čt
27.11. Pá
28.11. So
29.11. Ne

1. adventní

7:15 za farní společenství
za oboje rodiče, manžela a vnučku Lucinku a Boží požehnání pro
8:30
celou rodinu
10:00 za živou a zemřelou rodinu Matalovu a Kadlecovu
7:00
18:00 za zemřelé Marii a Eduarda Tesaře a dar víry pro celou rodinu
18:00 za otce Jana a prohloubení úcty k Eucharistii v naší farnosti
18:00 na úmysl dárce
7:00 za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu
18:00 za zemřelou Boženu Chlupovou a Petra Kováře
za zemřelého tatínka a kmotru tetu Marii
7:00 za zemřelého manžela Vlastíka a živou rodinu
7:15 za obrácení a živou a zemřelou rodinu
8:30 na úmysl dárce
10:00 za farní společenství
18:00 na úmysl dárce
18:00 na úmysly dárců
za zemřelou rodinu Tomancovu a Zelinkovu a dary Ducha Svaté7:00
ho pro živou rodinu
18:00 za zemřelého P. Stanislava Krátkého
za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Ondráčkovu
7:00 za zemřelého Vladimíra Roučku a živou rodinu
7:15 za farní společenství
8:30 za rodiče Havlíkovy
10:00 za hojnost darů Ducha Svatého pro naše biřmovance
18:00 za akolyty naší farnosti
18:00 na úmysl dárce
7:00 za seniory naší farnosti
18.00 na úmysl dárce
za uzdravení manžela
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svaté7:00
ho
7:15 za farní společenství
8:30 za nemocné
na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a
10:00
ochranu pro živou rodinu a za zemřelé z rodiny
za zemřelého manžela Jana, zemřelé rodiče a prarodiče z obou
18:00
stran a živou rodinu
18:00 na úmysl dárce
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svaté7:00
ho
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svaté18.00
ho a živou a zemřelou rodinu
na úmysl dárce
7:00 za zemřelé
7:15 za varhaníky naší farnosti
8:30 za farní společenství
10:00 za Jana a Jana a celou rodinu

Srdečný dík za všechny vaše příspěvky.
Uzávěrka adventního čísla bude 20. 11. 2020.

Rožeň – zpravodaj římskokatolické farnosti při kostele sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích, č. 4/ 2020, ročník XXIII.
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. Kontakt pro příspěvky: m.fiala@volny.cz Vyšlo v nákladu 500
výtisků 27.9.2020. Tisk: MJ Servis Farní web: rozen.webnode.cz Uzávěrka příštího čísla 20. 11. 2020.

