
 ROŽEŇ  
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 3 / 2021 

Milí řečkovičtí farníci, bratři a sestry! 

Nedávno jsme měli setkání všech členů farních evangelizačních buněk. Sešlo se nás 
tam asi 38 a bylo to moc pěkné setkání se svědectvími, katechezí, modlitbou a násled-
ným agapé. Po tomto setkání jsem dostal tento text z knihy Hanse Buoba, se kterým se 
s Vámi chci podělit: 

„…Všude tam, kam chtěl Pán sám přijít, vysílal pouze po dvou svých učednících. Zcela nám posta-
čí vědomí, že on je přítomen. On je uprostřed nás. Umírání a zmrtvýchvstání dvou může být před-
pokladem oživení celého společenství. Vyšle-li Pán dvojici svých učedníků, je to nesmírně mocná 
událost. Vysílá je pravě po dvou. Dává jim poslání uzdravovat nemocné, vyhánět démony a hlá-
sat radostnou zvěst. Dává jim k tomu také svou plnou moc. A vždy znovu říká: Vy! Vy dva! Postačí 
tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají v Kristově 
jednotě. Právě toto je počátek tajemství církve. Pavel zakládal všude, kam přišel, pouze malá spo-
lečenství. Co myslíte, kolik lidí tvořilo takové společenství, když z něj Pavel odcházel dále? V Até-
nách, Korintu i Filipech jich bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde šlo o výjimečně velké spole-
čenství, možná okolo sta. A Pavel přitom říká: „Už nemám v Asii více co dělat, všechno je obráce-
no." Co tedy dělal? Založil životaschopnou buňku, která měla později prokvasit své okolí. Pavlo-
vým úkolem bylo založit živou buňku. Bude-li v každé vesnici a městě naší země právě taková ži-
voucí buňka, a Pán tím míní dva nebo tři lidi, bude z ní život proudit dál. Těmto lidem pak Pán 
přislíbil svou přítomnost a bude skrze ně působit všechna možná znamení…“  

(Hans Buob: Dary Ducha Svatého) 

Jsem moc rád, že v Řečkovicích buňky existují a rostou. Doufám, že celá farnost se mů-
že stát jedním velkým živoucím organismem složeným z jednotlivých buněk a že každý 
do nějaké buňky nebo společenství bude patřit, živit tak svou víru a dávat život dru-
hým. Na setkáních Pastorační rady farnosti tvoříme postupně vizi farnosti. Zatím jsme 
společně vytvořili motto, které by mělo být dále rozpracováno do větších podrobností. 
Motto zní: „Žít s Ježíšem, tvořit společenství, přijmout pozvání ke službě, být poslán ja-
ko svědek.“ Pevně doufám, že se toto motto podaří dále rozpracovat a uskutečňovat. 
Nicméně musím k tomu dodat, že to budu sledovat již zpovzdálí. Tento text totiž píšu s 
vědomím, že od srpna mám od otce biskupa ustanovení do farnosti Ořechov u Brna a s 
řečkovickou farností se budu muset rozloučit. 

Chtěl bych proto vám všem moc poděkovat za krásných devět let, která jsme spolu 
mohli strávit společnou cestou. Nelze zde vyjmenovat všechno a všechny komu a za co 
bych chtěl děkovat. Prostě děkuji za vše, zůstanete v mém srdci. Jestli jsem někomu 
ublížil, tak prosím o odpuštění. 

Váš o. Jan 
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Život ve farnosti 

 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
mše sv. v 18 hodin 

  5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

mše sv. v 8 hodin 

  8. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince 
mše sv. v 8:00 v kostele a  
v 10:00 v hodovém areálu 

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

15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 
mše sv. v 7:15 a v 9 hodin 

22. 8. Bartolomějské hody Ivanovice 
mše sv. v 7:15 v kostele a  
hodová mše v 10:00 v Ivanovicích 

12. 9. Hody v Jehnicích 
mše sv. v 7:15 a 8:30 v kostele a  
v 10:00 hodová mše v Jehnicích 

19. 9. Hody v Medlánkách 
mše sv. v 7:15 a 8:30 v kostele a  
v 10:00 hodová mše v Medlánkách 

28. 9. Slavnost sv. Václava 
mše sv. v 8 hodin v kostele a v 10 
hodin na Ořešíně 

 

Mše svatá na úmysly dárců 
14. 7., 12. 8., 11. 9. 

Mše svatá za nemocné 
2. 7., 6. 8., 3. 9. 

Mše svaté za zemřelé 
31. 7., 28. 8., 25. 9. 
 
 
 
 

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH 

Neděle  - v 7.15 a v 9.00 

   (kromě 8. a 22. 8.) 

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

V některých týdnech může být pořad bo-
hoslužeb pozměněn, sledujte proto vý-
věsky, ohlášky a internet. 
 

Mše svaté pro děti 
- během prázdnin nejsou, od září vždy ve stře-
du v 18 hodin. Ve středu 1. 9. bude žehnání 
aktovek 

Adorace za kněze a povolání  
- 1.7., 5.8., 2.9. po mši svaté 

Večer chval 
- 3.7., 7.8., 4.9. ve 20 hodin 

Adorace se zpěvy z Taizé 
-  17.7., 21.8., 18.9. ve 20 hodin 

Snídaně na faře 
- 9.9. po mši svaté  

Společenství seniorů 
- setkání po dobu pandemie neprobíhají  

Adorace za obnovu víry ve farnosti 
- vždy v neděli od 18:30 v kostele 

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

Růžencová pouť okolo Ořešína  

- každé 1. pondělí v měsíci od 20:05 do 21:00, 
vychází se z konečné autobusu č. 70 na Oře-
šíně 

 

Výuka náboženství 

Ve školním roce 2021/2022 se bude ná-
boženství opět vyučovat na faře. Rozvrh 
bude vyvěšen na nástěnce a na farním 
webu. 
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Pozvánky 

Loučení s létem – 5. 9. odpoledne bude 
táborák pro děti, rodiče a všechny farníky 
na farní zahradě. 

Poutě na Vranov 

Pouť z Ořešína se koná jako obvykle 30. 8. 

Tradiční farní pouť bude v sobotu 2. 10.  
 

Diecézní akce 

Katolická charismatická konference 2021 
se z pochopitelných důvodů ani letos v 
Brně neuskuteční. 
Místo ní se bude konat jednodenní pro-
gram vysílaný TV Noe a prostřednictvím 
internetu 26. června 2021. Letošní motto 
zní: „Můj Bůh září do mých temnot“. (Ž 
18,29b) 
PROGRAM: 
9:00 – 10:30 úvod a přednáška (Ž 18,29) – 
P. Vlastimil Kadlec 
11:00–12:30 program pro děti a divadlo 
Víti Marčíka 
15:00 – 16:30 kulatý stůl na téma Charis-
matická obnova u nás i ve světě 
18:00 mše sv. z kostela sv. Václava v Os-
travě (P. Lumír Tkáč) 
20:00 večer chval s Chapelou 
Info na konference.cho.cz 
 

17. diecézní pouť rodin 
se bude konat 28. srpna v areálu zámku 
ve Žďáru nad Sázavou. Více na 
www.crsp.cz 
 

Pěší pouť na Velehrad 

XXI. pěší pouť na Velehrad bude letos od 
23. do 28. 8. Přihlásit se můžete např. na 
www.poutnik-jan.cz.  
 

* * * 

 

Pastorační rada farnosti 

Staré koleje 

Sluníčko se pomalu dostává do své nejlepší 
formy, hladina serotoninu nabývá optimálních 
hodnot, děti jsou natěšené na prázdniny a ro-
diče na to, že se jich po roce všech těch odlo-
žených, distančních, rotačních a já nevím, ja-
kých dalších výuk na chvíli zbaví, pošlou je k 
babičkám a dědečkům, na tábory a na sou-
středění, aspoň trochu vydechnou a užijí si za-
slouženého odpočinku. Proočkovanost popu-
lace utěšeně stoupá, hodnoty epidemiologic-
kých metrik klesají. Omezení se z naší každo-
denní reality postupně vytrácejí a potlačené 
svobody nesměle nakukují, jestli už náhodou 
není čas k návratu. Nikdo už nám nekecá do 
toho, kolik nás smí být na mši svaté. Můžeme 
zajít směnit své peníze za zboží a služby tam, 
kam jsme ještě nedávno nemohli. Dá se zase 
posedět v hospodě nebo kavárně, zajít za kul-
turou i za sportem. Ve vzduchu je cítit všeo-
becný optimismus, že se život vrací do starých 
kolejí… 

Ale určitě se tam chceme vrátit, do těch sta-
rých kolejí? Nevím, jak vy, ale já jsem měl za 
uplynulý rok spoustu příležitostí uvědomit si, 
co je pro mě důležité a co není, bez čeho se 
úplně klidně obejdu a čemu naopak chci věno-
vat víc času a energie než dřív. A vím, že do 
starých kolejí se rozhodně vrátit nechci. 

Máme jedinečnou šanci na restart. A ten se 
může týkat i života naší farnosti. Napadá vás 
něco, co bychom mohli v klidu vypustit a co 
naopak rozvinout nebo dokonce začít nově 
tvořit? Pokud ano, řekněte nám to. Už máme 
víc možností se vídat, takže klidně osobně, ne-
bo nám pošlete mail na 
prf.reckovice@gmail.com, případně hoďte lís-
teček s námětem do kasičky na peníze za tisk 
pod kůrem. Ať tu šanci nepromarníme a za ně-
jaký čas si můžeme říct, že celá ta covidová la-
pálie nakonec byla i k něčemu dobrá. 

Za pastorační radu Pavel Rejman 

 

* * * 
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Jak pomoci farnosti v době 

pandemie?  

Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také 
my v PULSu jsme hledali nové cesty, jak pod-
pořit farnosti v době omezeného konání bo-
hoslužeb, které s sebou nese i omezení příjmů 
z kostelních sbírek.  Proto v rámci pomoci far-
nostem nabízíme novou možnost, kterou mů-
žete využít i vy. Za každého donátora, který se 
přihlásí do konce letošního roku, získá farnost 
navíc bonus 500 Kč. Staňte se donátory a pod-
pořte svou farnost. Věřím, že využití této 
možnosti, můžete výrazně pomoct hospoda-
ření vaší farností. Přihlásit se můžete na 
www.donator.cz  nebo využít přihlášky z le-
táčku v kostele.  

Zároveň chci poděkovat všem stávajícím doná-
torům za jejich podporu. I přes obtížnou situa-
ci, ve které se všichni nacházíme, se velká ro-
dina malých dárců rozrostla na 6 300 donátorů 
a během prvního čtvrtletí darovala 5 mil. Kč.   
Věřím, že společným úsilím se nám podaří ne-
jen překonat všechny obtíže současné doby, 
ale bude to i další krok na cestě k zajištění ži-
vota celé naší diecéze.  

S přáním Božího požehnání 

P. Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS 

 

* * * 
 

Pozdrav z nebe II. 

V neděli 6. 6. jsem byla na mši na Petrově. 
Úmysl mše svaté dala maminčina sestřenice 
Marie z Deblína za jejího zemřelého manžela, 
který by se v ten den dožil 80. narozenin, a za 
moje rodiče. Šla jsem do sakristie a požádala 
jsem, jestli si nemůžu vzít první čtení, nikdy 
předtím jsem tam čtení nečetla. Ministrant byl 
rád a dal mi čtení z 1. knihy Mojžíšovy. Vedle 
mě seděla i paní, která četla druhé čtení. U nás 
ve farnosti jsem lektor, ale v době Covidu jsem 
moc Boží slovo nečetla. Se svou maminkou 
jsem sedávala v lavičce pod oratoří, a když 
jsem na desáté četla čtení a vrátila se do lavi-
ce, maminka se ke mně vždy naklonila a po-
šeptala mi, pěkně jsi četla. Po odchodu mojí 

maminky do nebe před rokem a půl jsem si 
uvědomila, že mi to už niky neřekne. 

Začala mše a já měla velkou radost, že právě 
na tomto místě, kde měli moji rodiče v květnu 
pře 57 lety svatbu, mohu číst Boží slovo. Tehdy 
je oddával P. Dancinger, který byl potom fará-
řem u nás v Řečkovicích. Četla jsem o Adamo-
vi, jak ho Bůh volá „Kde jsi?“, a Adam se scho-
val, protože se bál, že je nahý a okusil jablko ze 
stromu poznání. Také Bůh volá každého z nás 
a volá „Kde jsi? - Jane, Šárko, Vojtěchu, Marie, 
Karle,…“ a čeká na každého z nás, až mu ote-
vřeme svá srdce a necháme se naplnit jeho 
láskou a milosrdenstvím. Jak často neslyšíme 
jeho volání a chceme vše vyřešit sami bez Bo-
žího požehnání. Na konci mše se ke mně na-
klonila lektorka, která četla druhé čtení a říká 
mi: „Pěkně jste četla, vůbec jste neměla tré-
mu.“ Potom jsem uviděla, jak jde do sakristie 
maminčina sestřenice (já jí od dětství říkám te-
to), vzala jsem ji pod paži a šly jsme do sakris-
tie spolu. První, co mi teta řekla, bylo: „Moc 
pěkně jsi četla.“ Po mši svaté jsme se před 
kostelem s celou rodinou vyfotili a já jela do-
mů. Až doma mi došlo, že mi maminka děko-
vala z nebe a hned 2x mi řekla ústy tety a lek-

torky „pěkně jsi četla 😊.“  

Díky mami a tati, za to, že jste nás vychovali s 
bratrem ve víře a úctě k Panně Marii. Teď se 
za nás u Boha přimlouváte. Těším se, až přijde 
čas na setkání s vámi v nebi, mám vás moc rá-
da, vaše dcera Šárka. 

Š.C. 

* * * 

Z farní knihovny 

Hans Kűng: Ježíš 
 
O Velikonocích zemřel Hans Küng, tak vzpo-
menu jeho knihu Ježíš. 
Tahle knížka mi jasně ukázala rozdíl mezi 
judaismem a křesťanstvím. Rozdíl, který vlast-
ně už vnesl Ježíš do své doby, když bez jaké-
hokoli úřadu, hodnosti či titulu měl radikální 
požadavky na své okolí. Ne zákon, ne předpisy, 
ale Bůh je měřítkem našeho konání. Tímto 
vlastně zpochybnil a rozvrátil celý židovský 
náboženský systém, a proto musel zemřít. 
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Smrtí však příběh nekončí, ale pokračuje vzkří-
šením, smrtí do Boha. 
Kamarád mi onehdy ukázal knihu a v ní jednu 
větu: „Tak o tomto budu ve vinohradě pře-
mýšlet několik dní“. Vzkříšení jako smrt do 
Boha, to je taky taková věta. Už jenom kvůli ní 
a jejímu rozvedení stojí za to si tuhle knihu 
přečíst. Taky mi připomněla Chuť žít Pierra Tei-
lharda de Chardin. Tohle jsem vždycky chtěl, 
abych nemusel číst knížky dvakrát, ale pořád 
znovu objevoval už někde přečtené a tímto se 
k tomu vracel, ale zároveň v tom nacházel no-
vé souvislosti. Ostatně se mi chvílemi zdá, jako 
bych poslední dobou četl jednu knihu, vše se 
vrací. Zkrátka dobrodružství myšlenky.  
Na závěr ještě jeden citát z Küngova Ježíše k 
mezináboženskému dialogu: Křesťanská vý-
lučnost vede k nesnášenlivosti a nesnášenli-
vost je nekřesťanská, protože odporuje duchu 
Ježíše Krista. 

Honza 

 

* * * 

Gustovo okénko 

Před lety jsme byli s dětmi na mši. Otec Jan 
Pacner dokončil homilii, usedl, zavřel oči a do 
této tiché chvíle synek začal mluvit. Hned jsem 
se snažil sjednat pořádek: „Buď ticho, pan fa-
rář se dívá.“ A do ticha zaznělo: „Nedívá, pan 
farář spí.“ 

Při večerní modlitbě děti nebyly moc usebrané 
a pořád jsem jim musel připomínat, aby nedě-
laly "blbosti". Když jsem odcházel z pokoje a 
zhasl, v temnotě se rozsvítil fosforový růženec. 
Tento výjev doprovodil pohotový komentář: 
„Růženec dělá taky blbosti.“ 

A.D. 

 

Pro naše děti (i dospělé)… 

Milé děti, milí farníci, 

začínají prázdniny a já kolem sebe slyším samé velké plánování: "JÁ pojedu k moři, JÁ 
se budu potápět, JÁ budu na táboře, JÁ dostanu nové kolo…“ Všude samé já, já, já… 
Zažili jsme náročný rok a všichni si zasloužíme parádní prázdniny. Tedy nejen já, ale i 
moji kamarádi, moji sourozenci, dokonce i učitelé nebo moji rodiče… 

Takže až si budeme užívat ty naše skvělé zasloužené prázdniny a dovolené, nezapomí-
nejme se taky dívat okolo nás. Mají i mí kamarádi super prázdniny? Užívají si je, nebo 
jsou smutní, osamělí, nemají co dělat nebo kam jet?! A můžu jim já nějak pomoct? 
Vzít je na výlet, pozvat na návštěvu… A co moji rodiče? Odpočinou si trošku během 
prázdnin? Nebo kolem mě musí od rána do večera poskakovat, bavit mě a plnit má 
přání, a nedočkavě vyhlíží začátek školního roku?! A co Pán Bůh? Když už mám ty 
prázdniny, volný čas a spoustu zážitků, nezapomínám mu v modlitbě poděkovat?! Do-
stanu se někdy do kostela? Nezapomínejme, že naše zážitky budou o to lepší, čím víc 
si je budeme užívat nejen sami, ale i s lidmi okolo nás a s Boží pomocí. 

Přeji vám všem krásné, klidné a parádní prázdniny. 
Terka 
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Informace z FER 

 

Milí přátelé, 

než se rozejdeme na prázdniny, posílám krátkou informaci za farní ekonomickou radu. 

Začal bych poděkováním Jožkovi Bartlovi za jeho znalosti a neústupnost. Hned vysvětlím. 

Před dvěma lety jsme náhodou při kontrole farních pozemků k našemu zděšení zjistili, že 

významná část pozemku uvnitř farní zahrady, při ulici Prumperk nad klubovnou, není zapsá-

na na listu vlastnictví farnosti, ale města Brna. Při dalším zkoumání jsme zjistili, že se tak sta-

lo svévolně v roce 1997 při procesu úpravy zápisů pozemků po sametové revoluci. Vyvolali 

jsme jednání s městem Brnem o vrácení pozemků. Bez překvapení se tak nestalo. Pokusili 

jsme se tedy pozemek směnit za jiný, podobně veliký, pro farnost nepříliš dobře využitelný, 

na ulici Uprkově. Jožka byl však od počátku neústupný v tom, že musí být možné takový zá-

pis opravit změnou operátu. Vyhledal spolu s naším panem farářem Janem všechny podkla-

dy a po několika měsících dopisování, urgencí a odvolání se tato věc podařila. 

Nyní můžeme svobodně přemýšlet, jak tento pozemek co nejlépe využít. 

Z dalších záležitostí farnosti zmiňme pokračující stavební řízení na rekonstrukci kůlny na far-

ní zahradě, které postupně probíhá – nyní již bylo vydáno povolení na demolici stávajícího 

objektu. Předpokládáme tedy, že bude možné rekonstrukci zahájit v roce 2022. 

Možná jste již také zaznamenali, že po opravě bicího mechanismu znovu zní zvony z kostelní 

věže. 

Je již také téměř dokončeno vybudování zázemí (kuchyňky) k farní herně. Díky Ottovi 

Schmidtovi se pro ni již také podařilo zdarma zajistit část profesionálního kuchyňského vy-

bavení, které tam bude v nejbližších dnech nainstalováno. Nad novou kuchyňkou vzniká 

pěkný podkrovní prostor, do kterého se rozšíří skautské klubovny. 

Nakonec vás chceme také informovat o prvním miniprojektu sociálního bydlení, který náš 

pan farář ve farnosti zrealizoval. Návštěvníci fary možná zaznamenali chlapíka, Mira Lacka, 

který tam pomáhá při různých stavebních činnostech. Jeho příběh je dosti silný a jeho život 

bezdomovce by jistě vydal na několik stránek. Nemám nicméně autorizaci o něm psát, takže 

kdo chce, může se s ním pobavit sám. Náš pan farář Kotík se rozhodl k praktické pomoci. Za 

symbolické nájemné mu pronajal jednu z opuštěných, zanedbaných a nevyužitých farních 

zahrádek nad Zamilovaným hájkem s chatkou. Spolu s Mirem chatku vyčistili, svépomocí 

opravili a rozšířili. Miro se nastěhoval, a dále si chatku vylepšuje a zútulňuje a moc si po-

chvaluje, že má konečně své zázemí, a to dokonce s krásným výhledem na Brno. 

Touto radostnou zprávou se s vámi loučím a přeji požehnané prázdniny, odpočinek a Boží po-
žehnání s přáním šťastného shledání po prázdninách. 

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu 
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Pořad bohoslužeb červenec - září 2021 
27.6. Ne 13. v mezidobí 7.15 za farní společenství 

   8.30 
za zemřelého manžela Pavla, rodiče a prarodiče z obou stran a živou 
rodinu 

   10.00 za Karla Margolda a Drahušku Klimešovou 

28.6. Po  18.00 na poděkování za dar života 

29.6. Út sv. Petr a Pavel 18.00 za varhaníky naší farnosti 

30.6. St  18.00 na poděkování za dar života 

1.7. Čt  7.00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

2.7. Pá  18.00 za nemocné 

3.7. So  7.00 
za zemřelou Boháčkovou Martu, Božkovou Marii, Sajdovou Věru a Kla-
pilovu Marii 

4.7. Ne 14. v mezidobí 7.15 za požehnání za živou rodinu a za zemřelou rodinu 
   9.00 za farní společenství 

5.7. Po 
slavnost sv.Cyrila 
a Metoděje 

8.00 za zemřelého manžela Milana Jarolína a živou rodinu 

7.7. St  18.00 
za dar Božího požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro moji sestru 
Marii Sapákovou 

8.7. Čt  7.00 za dobrý průběh tábora v Lísku a Opatově 

9.7. Pá  18.00 za manžela a náš vztah a víru přátel a sousedů 

10.7. So  7.00 na poděkování za dar života a za celou živou a zemřelou rodinu 

11.7. Ne 15. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za rodiče Dvořákovy, manžela, přízeň a dar života 

14.7. St  18.00 na úmysly dárců 

15.7. Čt  7.00 za seniory naší farnosti 

16.7. Pá  18.00 za zemřelého manžela, rodiče Šibralovy a živou rodinu 

18.7. Ne 16. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za živou a zemřelou rodinu Kousalovu a Pernicovu 

25.7. Ne 17. v mezidobí 7.15 za zemřelého tatínka a rodinu Zdražilovu 
   9.00 za farní společenství 

28.7. St  18.00 za zemřelé rodiče a živou rodinu 

29.7. Čt  7.00 na úmysl dárce 

30.7. Pá  18.00 na poděkování za dar života 

31.7. So  7.00 za zemřelé 

1.8. Ne 18. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 za zemřelého syna Zdeňka a živou a zemřelou rodinu Helánovu 

4.8. St  18.00 na úmysl dárce a za zdraví otce 

5.8. Čt  7.00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

6.8. Pá  18.00 za nemocné 

7.8. So  17.00 za varhaníky naší farnosti 

8.8. Ne poutní slavnost 8.00 na poděkování 
  sv. Vavřince 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic a Mokré Hory 

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

11.8. St  18.00 na úmysl dárce 

12.8. Čt  7.00 na úmysly dárců 

13.8. Pá  18.00 
za zemřelého Alexandra Gonyševa a živou a zemřelou rodinu Gony-
ševovu 

14.8. So  7.00 za ministranty naší farnosti 

15.8. Ne 20. v mezidobí 7.15 za živou a zemřelou rodinu Manovu a Zejdovu 

  
slav. Nanebevzetí  
Panny Marie 

9.00 
za farní společenství 

18.8. St  18.00 na úmysl dárce 

19.8. Čt  7.00 za seniory naší farnosti 

20.8. Pá  18.00 na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu 

21.8. So  7.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
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22.8. Ne 21. v mezidobí 7.15 na poděkování za dar života 
  hody Ivanovice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic (v Ivanovicích) 

25.8. St  18.00 na úmysl dárce 

26.8. Čt  7.00 na úmysl dárce 

27.8. Pá  18.00 za Terezu Palmer a její rodiče 

28.8. So  7.00 za zemřelé 

29.8. Ne 22. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   9.00 na poděkování za dar života a světlo Ducha Svatého pro hledající 

1.9. St  18.00 za zemřelého Jiřího Hamerníka a živé a zemřelé děti Hamerníkovy 

2.9. Čt  7.00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z 
naší farnosti 

3.9. Pá  18.00 za nemocné 
    na poděkování 

4.9. So  7.00 na poděkování s prosbou a Boží požehnání a dary Ducha Svatého 

5.9. Ne 23. v mezidobí 7.15 za farní společenství 
   8.30 za Boží ochranu a dary Ducha Svatého pro syna Petra a jeho rodinu 
   10.00 na poděkování Bohu s prosbou o další ochranu 

6.9. Po  18.00 na úmysl dárce 

8.9. St  18.00 za zemřelé rodiče a živou rodinu 

9.9. Čt  7.00 za katechetky naší farnosti 

10.9. Pá  18.00 za zemřelého P. Jana Pavlů, manžela Jana a celou živou rodinu 
    na poděkování za 27 let manželství 

11.9. So  7.00 na úmysly dárců 

12.9. Ne 24. v mezidobí 7.15 na poděkování za dar života 

   8.30 
za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran, za 
zemřelé sestry Anku a Janu a poděkování za dožití 

  hody Jehnice 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Jehnic (v Jehnicích) 

13.9. Po  18.00 za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu 

15.9. St  18.00 za živou a zemřelou rodinu Kubicovu a Škvařilovu 

16.9. Čt  7.00 za seniory naší farnosti 

17.9. Pá  18.00 za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou  
    za akolyty naší farnosti 

18.9. So sv. Matouš 7.00 za rodiče Šibralovy a Žitkovy a živou rodinu  

19.9. Ne 25. v mezidobí 7.15 na poděkování za požehnané manželství a za nový život v rodině 

   8.30 
za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, Aloise a Františka a Boží požehnání 
pro celou živou rodinu 

  hody Medlánky 10.00 za živé a zemřelé obyvatele Medlánek 

20.9. Po  18.00 za rodiny Procházkovu, Zerhauovu, Neužilovu, Jarošovu a Cardovu 

22.9. St  18.00 na poděkování za 25 let společného života 

23.9. Čt  7.00 za Jarka Plachého, tetu Maru a Jana Havlíčkovi 

24.9. Pá  18.00 volný úmysl 
    volný úmysl 

25.9. So  7.00 za zemřelé 

26.9. Ne 26. v mezidobí 7.15 za obrácení a Boží požehnání pro živou rodinu 
   8.30 za farní společenství 
   10.00 za dar zdraví a živou rodinu 

27.9. Po  18.00 za zemřelou dceru a ostatní rodinu z obou stran 

28.9. Út sv. Václav 8.00 za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu 
   10.00 za živé a zemřelé obyvatele Ořešína (na Ořešíně) 

29.9. St  18.00 volný úmysl 

30.9. Čt  7.00 volný úmysl 

1.10. Pá  18.00 volný úmysl 
    volný úmysl 

2.10. So  7.00 volný úmysl 

3.10. Ne  7.15 volný úmysl 
   8.30 volný úmysl 
   10.00 volný úmysl 

 

Velký dík všem za pomoc a za příspěvky do tohoto čísla.  
Přejeme Vám hodně krásných setkání s Bohem i lidmi. 


